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 סיירפיוא רעד
 םייה-וטאדלאס א זופ

 1943 טסוגיוא

 רעטרעדנוה ןגעוו תועידי עכעליירפ ָאידאר רעד טגנערב גָאט ןדעי
 ןגעוו ןוא רעפרעד ןוא טעטש יײמרַא רעטיור רעד ךרוד עטייירּפַאב
 -יוהענ ַא זיא רענַאזיטרַאּפ עֶלַא ייב .ןשטייד ענעננאפעג רעטנזיוט
 סָאד .קידנע ךיז טעוװ ןכינניא רָאנ זַא טליפ ןעמ ,גנומיטש ענעב
 ןיוש ןיא סע זַא ,רעדלעוו יד ןיא ןבעל עלַאמרָאנמוא ןוא ערעווש
 רעד טימ ןפערטנעמַאזוצ ךיז טעוװ ןעמ ןעוו ,טייצ יד טייוו טשינ
 ,ןענַאלּפָארעַא עשיסור ּפֶא ןעמ טרַאו טכַאנ עדעי .ײמרַא רעטיור
 ןוא עיצינומא ,רעוועג ןטושַארַאּפ טימ ּפָארַא זנוא ןפרַאו עכלעוו
 ןעגנולייטּפָא עשינַאזיטרַאּפ יד ןופ ןרידנַאמָאק יד .ןטנעמַאקידעמ
 סעּפורג ןייק ןקיש וצ טינ עווקסָאמ ןופ ?עּפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה
 -ָאמ ןדעי ןיא לָאז גנולײטּפָא יד ידכב ,סעיסרעויד ערעטייוו ףיוא
 רעד טימ ןסיגוצנעמאזוצ ךיז ףיוא "ערָאּפרָאק ןיא, טיירנ ןייז טנעמ
 ו .ײמרַא רעטיור

 יד ןעוועג ןענעז ההלּפמ רעשטייד רעד ןופ ןבלאווש עטשרע יד

 -עוועג ןופ ןענַאטשַאב ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ ענעמוקעגנָא-שירפ
 םעד טימ טעברַאענטימ ןבָאה עכלעוו ,עטמַאַאב עשיניארקוא ענעז
 עשיסורסייוו ןוא עשיסור ,ייצילָאּפ סעקנורעטסָאּפ עצנַאג -- שטייד

 ןופ ןפיולטנַא וצ ןבענעננייא ךיז טָאה סע עכלעוו ,ענעננַאפעג-סגירק
 ובעל ןוא םיתב-ילעב עכייר ייב ןענעדרַאנייא ךיז ןוא סרעגַאל יד
 רעייז ןסָאנרַאפ ןבָאה רעדירב ערעייז ןעוו ,טייצ רעד - ןיא ,קיאור
 עַלַא יד .ןעגנולייטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ןוא ןטנָארפ יד ףיוא טולּב
 ייז זַא ,דרע יד ייז רעטנוא ןענערב ןָא טביוה סע זַא ,טליפעג ןבָאה
 רָאי ייוצ יד ראפ ןובשחו-יד ַא ןבענּפָא ןכינניא ןזומ ןלעוו
 ןעגנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןקא טציא קידנטערטניירַא ןוא המחלמ
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 ,אטח ןסיורג םעד ןשַאװּפָא זייוולייט שטָאכ טלָאװעג ייז ןבָאה
 -עס ַא ךָאנ .דנַאל ןוא קלאפ רעייז ןגעק ןעגנַאגַאב ןענעז ייז סָאװ
 טסָאקעג רעטעררַאפ עקיזָאד יד ןופ םענייא טינ טָאה עכלעוו ,עיצקעל
 ערעזנוא ןיא ןרָאוװעג ןעמוונעגניירַא ערעכעלרע יד ןענעז -- ,ןבעל סָאד
 .ןעייר

 -וווִא ןופ רעדלעוו עטכידעג יד ןיא ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה רימ
 רימ ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא עלַא ןיא .ןָאיאר רעשטור
 ןגעוו ןרימרָאפניא זנוא ןגעלפ עכלעוו ,רעדניברַאפ ערעזנוא טַאהעג
 זיא גנורעקלעפַאב-?יויצ רעד ןוא ןשטייד יד ייב ןעננומיטש יד
 .ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןגלָאפרעד עסיורג יד טימ גנַאהנעמַאזוצ
 -עג טָאה רעכלעוו ,שטורוווא ןופ רעדניברַאפ רעזנוא זיא לָאמנייא
 -עפערג ַא ןופ עיציזָאּפָארּפ ַא טימ זנוא וצ ןעמוקעג .,לירעק ןסייה
 ךיז עדנַאמָאק-ייצילַאּפ רעשטורוווא ןופ ןטנַאיצילַאּפ עּפורג רער
 .גנונעפאוואב רעצנַאג רעייז טימ רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןבעגנוצרעביא
 ןט-20 םעד זַא ,םעד ןגעװו טרימרָאפניא זנוא רע טָאה ןרעדנַא ןשיווצ
 בוטזםוי רענוװַאלסָאװַארּפ רעסיורג רעד סיוא טלַאפ ,טסוניוג
 ןוא ןייגוצניײרַא טביולרעד ןייז טעוו גָאט רעד ןיא זַא ןוא "סאפס,
 סָאד יו ,שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא ןָא טָאטש רעד ןופ ןײגוצסױורַא
 יר ךרוד טָאטש רעד ןיא ןיײגניירַא םייב ןעוועג קיטיינ ךעלנייוועג זיא
 קידנעטש ןעוועג ןענעז עכלעוו ,קירב ןסיורג םעד ךרוד ןוא ןגעוו
 רעקיזָאד רעד .ייצילַאּפ רעשיניארקוא ןוא ןשטייד ןופ טכַאװַאב
 םעד ןופ ץנעוורעטניא רעד טיול ,ןרָאװעג טכַאמעג זיא םַאנסיוא
 םיללפתמ לָאצ ערעסערג א ןעיצוצוצ ידכב ,רעלק םענווַאלסָאװַארּפ
 ןופ ןעמָאנ םעד ןנָארטעג טָאה רעכלעוו ,רעטסיולק ןסיורג םעד ןיא
 ,"סאפס , בוט-םוי

 ןקישוצניײרַא ןוא טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא טמיטשַאב בָאה ךיא

 / רעיונעג ךיז ידכב ,שטורוווא ןייק רענַאזיטרַאּפ עכעלטע גָאט םעד
 ןטלאטשנא עכלעוו ןסיוורעד ךיז ,טאטש רעד טימ ןענעקַאב וצ
 ,טריטרַאווקעגנייא ןענעז ןטייהנייא-רעטילימ ַארַאפ סָאװ ,ןרינָאיצקנופ
 ךיז ךעלמענ בָאה ךיא .טָאטש ןיא גנומיטש יד ללכב זיא יװ ןוא
 ףייא לַאַפרעביא ןַא ןכַאמ וצ קנַאדעג ןטסיירד םעד טימ ןגָארטעג
 רעד ךרוד ןרעוו ןעמונעננייא טעוו טָאטש יד העדייא ךָאנ ,שטורוווא
 םעד ןוא עיצאטס-ךאב יד טרָאד ןטכינרַאפ ןוא ,יײמרַא רעטיור
 טריפעג טָאה סָאוװ ,עירעטרא-טּפיוה רעד ןיפ געוו םעד ףיוא קירב
 קיטייצנייא .שטוחוווא ךרוד ווָאגינרעשט ןייק עקווָאטעיּפעש ןופ
 -עטָאמ ךיוא טקישעגסױרַא ךיא בָאה רענַאזיטרַאּפ עּפורג רעד טימ
 -רַאֿפ ןייז טפראהַאב ,רעקיטכעדרַאפ-קינייוו סְלַא טָאה סָאװ ,ןעל

 דיַאב ןוא סנטייוורעדנופ ןריוורעסבא יז ,עּפורג רעד טימ ןדנוב

0 

 2 ר א 11



 .ןעשעג סעּפע טעוו ייז ןופ ןצעמע ביוא ,לַאפ ןיא ןלייטטימ רימ
 -רעצליה םעד ןיא עלעדיפ ןייז ןעמונעגטימ ךיז טימ טָאה עלעטַָאמ
 -קעוװַא ךיז ?רעלטעב ןיילק סלַא טפראדַאב טָאה ןוא ?ארעטופ םענ
 בָאה לַאפ ןדעי ףיוא .תובדנ ןביילק ןוא ןליּפש רעטסיולק םייב ןצעז
 ,אניבור ירטימיד ןופ ןעמָאנ ןפיוא טנעמוקָאד ַא ןבעגענטימ םיא ךיא
 ןָאיאר רעקינדעלעוו ,ןיווטסיל ףרָאד ןופ אניבור ןַאוװיא ןופ ןוז רעד
 רימָאטישז ןייק טייג רע זַא ,ןייז טפראדעג טָאה דיירסיוא רעד ןוא
 טניפענ רע זַא ,תועידי ָאד זיא'ס ןכלעוו ןגעוו ,רעטָאפ ןייז ןכוזפיוא
 זיא טנעמוקָאד רעד .ענעגנַאפעג-סגנירק עשיסור ראפ רעגַאל ַא ןיא ךיז
 טנעלפ סע עכלעוו ,ןעלּפמכעטש עקירעהעג יד טימ ןעזראפ ןעוועג
 רענעזעוועג ַא ,רענַאזיטרַאּפ ערעזנוא ןופ רענייא ןשלעפ ךעלטסניק
 .רעכַאמ-לּפמעטש

 טָאה םיא םורַא רעיומ ןכיוה ןסייוו ןטימ רעטסיולק רעסיורג רעד
 םעד טימ טנָארפ רעד .רעטלַאדלטימ ןופ גנוטסעפ א יוו ןעזעגסיוא
 ַא ףיוא ןעגנַאנעגסױרַא זיא רעיוט ןטצינשעג-ךעלטסניק ,םענעפָא
 ןוא רעניארקוא טימ ןעוועגנ ?ופ זיא רעכלעוו ,ץַאלּפ ןטרעטסַאלפעג
 םעד ראפ .םישובלמ עקידבוט-םוי ןיא ענעוטעגנא ,סרעניארקוא
 ןעייר ייווצ ןיא דרע רעד ףיוא ןסעזעג ןענעז רעיוט ןיא גנַאגנײרַא
 רעכלעוו ,רעליּפש-עריל רעדנילב ַא טציז טָא .סנירעלטעב ןוא רעלטעב

 טציז םיא ןווכ טייוו טינ .םיליהת ןופ לטיּפַאק ַא טליּפש ןוא טגניז
 רעיורג ַא ,המחלמ רעשינָאּפַאי רעד ןופ ,סופ ןייא טימ דילַאוװניא ןא
 יד ןיא עינָאמרַאה ַא טלַאה רע .סעצנָאוװ עגנַאל טימ רשיױּפ רעטסעפ
 טָאה רעכלעוו ,קַאמרעי ןַאמאטא םעד ןופ דיל סָאד טליּפש ןוא טנעה
 .שיטהיא ךייט םעד ןיא ןרָאוװעג ןעקנורטרעד זיא ןוא ריביס טיירפַאב
 -עגמורַא ,רענעלָאװשעג ַא טימ ןירעלטעב עטלַא ןַא טציז םיא ןבעל
 ןבָאה וצ תונמחר לוק טנייוורַאפ ַא טימ טעב ןוא קַאב רענעדנווב
 ןוא סרעלטעב ןופ עירעלַאג עצנַאנ ַא .הבדנ ַא ריא ןבעג ןוא ריא ףיוא
 טימ ןוא רעטסיולק ןופ גנַאגניײרַא םייב ןציז ןוא ןעייטש סעקילַאק
 -סיורַא ייז ןווורּפ םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןוא תולוק ענעדישרַאפ
 עלעטָאמ .םלוע ןקידבוט-םוי םעד ייב ןליפעג-תונמחר ךיז וצ ןפור
 עלעדיפ סָאד ןעמונעגסױרַא ,רעטצעל רעד טצעזענקעװוַא ךיז טָאה
 רע סָאװ ,עלעסיש ןעמייל ַא סיפ יד ןשיווצ טלעטשעגקעווַא ןוא
 .קרַאמ םעד ףיוא טפיוקעג קעווצ םעד וצ טָאה

 בוט-םוי ןדעי .רעדיל עשיניארקוא ליפ טנעקעג טָאה עלעטַאמ
 רעטסיולק םעד ןבעל ףרָאד ןיא ייז ייב זייווןהעש ןייטש רע טגעלפ
 טָאה רע .סרעלטעב יד ןופ ןעגניז ןוא ןליּפש םוצ ןרעהוצ ךיז ןוא
 ןַא טימ ןוא ןדרָאקַא רֶאּפ ַא ןעמונעג ,עלעדיפ סָאד טעיארטסעגנא
 -ומ, רעד ןופ דיל סָאד ןעגניז ןביוהעגנא עמיטש רענעמענעגנא

 ר



 -אלקנא ןא טימ טָאג וצ טעדנעוועג ךיז טָאה עקשארומ יד ."עקשַאר
 ןוא םַאזטעברַא ױזַא טינ זיא רענייק -- ?זמ רעטיב ריא ןגעוו עג
 טערט רעדעי ; הנכס ַא קידנעטש ריא טָארה ךָאד ןוא יז יו קיסיילפ
 יז טעב .םעד ןגעק ןרעוו טינראג ךיז ןעק יז ןוא סיפ יד טימ יז
 ,עפָארטס ַא ּפָא טגניז עלעטָאמ .לגילפ רֶאּפ א סנעטסקינייוו טָאג ייב
 טָאה םלוע רעד .לדיפ םעד ףיוא רעביא סע רע טליּפש ךָאנרעד
 ןופ ןעגנַאלק עמענעגנא יד ךיוא יו םיטש עגנוי ןייז טרעהרעד
 םענײמעגלַא םעד ןופ טלייטעגסיוא ױזַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,?דיפ
 טָאה רע .םיא םורַא ןביילק ןביוהעגנא ךיז ןוא ,סרעלטעב ןופ רָאכ
 םעד ןיא סנינעפ ענעיילב ןפראוו םירעיוּפ יד ,דיל סָאד טקידנעעג
 סעגָארעיּפ ןירַא םיא ןקור סעטרעיוּפ ,םענייז עלעסיש םענעמייל
 רעד ףיוא ןנַארטעג טָאה רע סָאװו ,עברָאט רעטנעווװייל רעד ןיא

 .עציילּפ
 עטלמַאזרַאפ יד ןשיווצ רעדורעג ַא סעּפע ןרָאװעג זיא גנילצולּפ

 םעד ראפ גנַאגכרוד ַא קידנּפַאש ,ןרַאּפש ןביוהעגנא ךיז טָאה'מ
 ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ןזיוװַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ריִציפֶא ןשטייד
 -רעד ךיז טָאה ריציפֶא רעד ןעוו .רעטסעווש-ןקנַארק רעשטייד ַא
 ןייטש רע זיא -- ןסעזעג זיא עלעטָאמ ווו טרָא םעד וצ טרעטנענ
 .ןליּפש ןוא ןעגניז סעלעטָאמ וצ ןרעהוצ ןביוהעגנא ךיז ןוא ןבילבעג
 ןייז טימ טָאה שטייד רעד ןעוו .טקרעמַאב טינ םיא טָאה עלעטָאמ
 -עטָאמ ןוטענ ריר ַא ,טנַאה רעד ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןקעטש
 קידנעעזרעד ןוא טקוקעגמוא ךיז רע טָאה -- ?סקַא םעד ייב ןעל
 םיא ראפ קירעהינ ךיז ןוא טלעטשענפיוא ךיז ?ענש ,ריציפֶא םעד
 ,טניונרַאפ

 .ןליופַאב שטייד רעד טָאה -- "טימ םָאק , ---
 קיאור ,טנעמוקָאד ןייז טָאה רע.יצ ןָאטעג ּפַאט ַא טָאה עלעטָאמ

 ןופ דלעג סָאד ןטלַאהַאב ,?טסעק ןיא עלעדיפ סָאד טנײלעגניײרַא
 -סיוא ןבָאה ייז ,ריציפֶא םעד טימ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא עלעסיש
 ןקיקָאטשניײא ןַא וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ןוא ךעלסעג עכעלטע ןטימעג
 -ָאטָאמ ןוא סעניזומיל ליפ ןענַאטשעג ןענעז סע ןכלעוו ןבעל ,רעיומ
 .ןעלקיצ

 ייז .שטייד רעטנפאווַאב ַא ןענַאטשעג זיא גנַאגנירַא םעד ייב
 ןעמוקעגניירַא ןוא קָאטש ןטשרע םעד הףיוא ןעגנַאגעגפיױרַא ןענעז
 עסייוו טימ טקעדַאב ,ךעלשיט ?יפ םורַא .לַאז ןקיטכיל ןסיורג ַא ןיא
 -עג ןוא ןסעגעג ןבָאה שכלעוו ,ןריציפָא ןסעזענ ןענעז ,ךעלכעטשיט
 ןענַאטשעג זיא לַאז ןופ ל?קניוו ןיא .טדערעג קיכליה ןוא ןעקנורט
 ןַא ןסעזעג זיא סע ןכלעוו ןבעל ,ןַאיּפעטרָאפ רעניורב רעסיורג ַא
 עֶארְנ עגנַאל טימ קַארפ ןצהַאװש ַא ןיא ןָאטעגנא ,רעה רערעטלע
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 ןוא רעה ןטלַא םעד וצ ןעלעטָאמ טריפעגוצ טָאה ריציפא רעד .ראה
 .ןזַארפ רָאֹּפ ַא טימ םיא טימ טשיוטעג ךיז

 -עטָאמ רעה רעטלַא רעד טנערפעג טָאה -- ? ןטָאנ טסנעק וד ---

 .שיסור ףיוא ןעל
 .טרעפטנעעג עלעטָאמ טָאה ,ָאי --|

 -לעוו ,ןטָאנ טימ גרַאב םעד .ןופ .ןבילקעגסיוא טָאה טסינַאיּפ רעד
 -ענקשװַא ןוא טַאלב ןייא ,ןַאיּפעטרָאפ םעד ףיוא ןגעלעג ןענעז עּכ
 -יפ סָאד טעיָארטסעננא טָאה עלעטָאמ .ןעלעטָאמ ןגעקטנַא טנייל
 .ןליּפש ןביוהעגנא ןוא ןַאיּפעטרַאפ םעד טיול עלעד

 טינ טָאה רע ןכלעוו ,טעונעמ סיקסווערעדַאּפ סָאד זיא ןעוועג

 ןיא רָאטַאטנַאלּפ םעד ייב ןעלעזייר טימ ןעמַאזוצ טליּפשעג לָאמנייא
 טרעהענוצ םַאזקרעמפיוא ךיז טָאה טסינַאיּפ רעטלַא רעד .ץַאלַאּפ
 -רעד ,טנַאה ןייא טימ רעירפ ליטש קידנרינַאּפמָאקַא ,ןליּפש ןייז וצ
 םוצ ןוא רעליטש ןוא רעליטש ןרָאװעג זיא לַאז ןיא .עדייב טימ ךָאנ
 ןופ ןעגנַאלק עשיריל יד טימ ןרָאוװעג לופ זיולב לַאז רעד זיא ףוס
 -ניפ שניד סעלעטָאמ ךרוד ןעמוקעגסיױרַא ןענעז סָאװ ,טעונעמ םעד
 -עג ןטלַא םעד ןופ טנעמינַאּפמָאקַא םענזָאוטריװ ןטימ ןוא ,רעג
 ' .טסינַאיּפ ןטינ

 -ָאלּפַא יד ןופ ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה לָאז רעד .טקידנעעג ןבָאה ייז
 -ענ זיא ןעלעטָאמ טכארבעג טָאה רעכלעוו ,ריציפִא רעד .ןטנעמסיד
 -ךָאפ ןעלעטָאמ טָאה'מ .רענעדירפוצ ַא ,רעטלעכיימשוצ ַא ןענַאטש

 ןסע-גָאטימ ןרעביא העש ייווצ ,עניטנַאק ןיא ןליּפש ןביילב טניילענ
 םיא ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא ,רעניײזַא ףלע זיב 7 ןופ טנוװַא ןיא ןוא
 .טיורב-טנווֶא טימ גָאטימ ןוא גָאט ןדעי קראמ ייווצ טגיילעגרַאפ

 .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןרידיצעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה עלעטַאמ
 -ּפִא רימָאטישז ןייק ןייג זומ רע זַא ,טהנעטענ רע טָאה טשרעוצ
 רעטומ עקנַארק ַא ןבילבעג זיא םייהרעדניא זַא ןוא ,רעטָאפ ןייז ןכוז
 רעייז זיא רע זַא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא רעדניק עניילק יירד טימ
 ;ביירשוצנא טגָאזענוצ םיא טָאה ריִציפֶא רעד .רעזייּפש רעקיצנייא
 ביוא ןוא רעטָאּפ ןייז ןגעוו סנַאדנעמָאק-סטרָא רערימָאטישז םעד וצ
 םיא ןעמ טשוװ ,ענעגנַאפעג-סנירק ראפ רענַאל ןיִא ךעלקריוו זיא רע
 ףיוראד ןייננייא טזומעג טָאה עלעטָאמ .שטוחוווא ןייק ןזייוורעביא
 .עניטנאק ןיא ןליּפש ןבילבעגנ זיא ןוא

 רעדניברַאפ רעזנוא וצ ןעגנַאנעגקעװַא רע זיא ןליּפש םעד ךָאנ

 -עפַאשעג רעד ןגעוו ןבענוצרעביא רימ וצ טקישעג םיא ןוא ?ירעק
 ,ןריוורעסבָא ץלַא ,ןביילב וצ טרָאד ןליופַאב םיא בָאה ךיא .ענַאל רענ

 עניטנַאק יד .ןלירעק ךרוד ץלַא ןלייטטימ רימ ןוא קיטכיזרָאּפ ןייז
 -ייא ןעֹוועג זיא ,םײה-ןטַאדלָאס יד ןסייהעגנ טָאה יז יוװ רעדָא
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 טנדרָאעגנייא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןענַארָאטסער ליפ יד ןופ רענ
 עשטייד סָאד טעטכירעג ךיז טָאה סע עכלעוו ךרוד ,ןגעוו יד ףיוא

 סָאד ןזיירּפ עקיליב-טָאּפש ראפ ןעמוקַאב ייז ןבָאה טרָאד .רעטילימ
 -נעייגטייוו יד ןוא ןענייוו עשיזיוצנַארפ עטסלעדייא יד ,ןסע עטסעב
 סָאד .סעקרענלעק עשיניארקוא ענייש ,עגנוי ךרוד גנונידַאב עטסקיד
 ַא ןפַאש ןוא ןשטייד יד ןרוכישרַאפ וצ ידכב ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ייב גנומיטש ענעביוהעג
 -ענמוא ךיז ןבָאה קינייװ ןענַאו ןופ ,טנָארפ-טסָא ןכעלקערש םעד
 .קידעבעל ןוא ץנַאג קירוצ טרעק

 ןיא טנכייצרַאפ טָאה ןוא עניטנַאק ןיא טליּפשעג טָאה שלעטָאמ
 ,ןשטייד יד ןופ ןעמרָאפינוא יד ,ןטייהנייא יד ןופ ןרעמונ יד ןורכז
 .טנָארפ םעד ףיוא קידנעייג ,עניטנַאק ןיא ןגיטשענּפָא ןענעז עכלעוו

 -לעוו ,יד ןופ ןסעומש יד וצ טרעהעגוצ ךיז רַאבקרעמַאבמוא טָאה רע
 טנווַא ןוא גָאטימ ןשיווצ .טנָארפ םעד ןופ טרעקענמווא ךיז ןבָאה עכ

 ןופ ןדליש יד טנעיילענ ,שטורוווא רעביא ןעגנַאנעגמורַא רע זיא
 ךיז טָאה סע סָאנ רעכלעוו ףיוא סָאו טקוקעג ,ןטלאטשנא-הכולמ
 ךרוד ןבעגענרעביא רעטעּפש רימ סעיצַאמרָאפניא עֶלַא ןוא ןענופעג
 -ןצ רעייז ןעוועג זיא עניטנַאק רעד ןופ רעטלַאוורַאפ רעד .ןלירעק

 -לַא רעד .רעקיזומ ןגנוי ,םענעדיײשַאב ,ןטהיטנעלַאט םעד ןופ ןדירפ
 ךיז טָאה ,ןעיטסאהאק רעטנוא ןופ שטייד-סקלָאפ ַא ,טסינַאיּפ רעט
 גייז ןופ טקיצטנע קידנעייז ,ןעלעטַאמ טימ טעדניירפַאב רעייז ךיג
 .עיצַאטנעירָא רעשילַאקיזומ ןוא ןטייקיאעפ

 -ַָאק-סטרָא רעד טָאה לָאמנייא .ןכָאוו ייווצ רעבירַא ןענעז ױזַא
 ,עניטנַאק ןיא ןעגנערברַאפ טנווָא ןדעי טנעלפ רעכלעוו ,טנַאדנעמ
 .עירַָאלעצנַאק ןיא םיא וצ ןעמוק ירפ ןיינ ןגרָאמ ןעלעטָאמ ןלױפַאב
 -נעמָאק-סטרָא םוצ ןעמוקעג עלעטָאמ זיא רענעקָארשרעד ַא ?לסיב ַא
 -ניײרַא ןוא ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ רעייז םיא טָאה רעכלעוו ,טנַאד
 -ָאמ ףיוא ןעיינפיוא םיא ןליױפַאב ,רעדיינש ןשירעטילימ ַא קידנפור

 עקטָאליפ א ןוא ןזיוה רֶאּפ ַא ,רידנומ ַא לעניש ןשטייד ַא ןופ ןעלעט
 ץעמוקעג עלעטָאמ זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .ףָאטש ןבלעז םעד ןופ

 -סיורַא טָאה סש סָאװ ,לרענלעז ןיילק ,שטייד ַא סלַא עניטנַאק ןיא
 -עננא יד ייב ןוא טסינַאיּפ ןטלַא םעד ייב טייקנדירפוצ סיורג ןפורעג
 .עטלעטש

 עכלעוו ,ךיק ןיא ןסעגעג עלעטָאמ טָאה טיורב-טנווָא ןוא גָאטימ
 ןטשרע ןופ קידנעײגּפָארַא .ענירעטוס רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה
 םענעטכיױלַאב-ךַאװש ַא ךרוד ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה קָאטש
 .יירעשעוו יד ןוא ךיק יד ןעוועג זיא טייז רעטכער רעד ןיא .רָאדירַאק
 רעקיד רעד .ןדַאלקס ,סיוא טזייוו ,ןעוועג ןענעז טייז רעקניל רעד ןיא
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 ןוא ןסע וצ םילכאמ עטסקַאמשעג יד ןבעגעג ןעלעטָאמ טָאה רעכוק
 עטבילַאב ןייז לדיפ רעד ףיוא טליּפשענ עלעטָאמ םיא טָאה רַאפרעד
 ."ירַאמ-זָאר , דיל

 עלעטָאמ טָאה ,ךיק רעד ןופ גָאטימכָאנ קידנעײגסױרַא ,לָאמנייא
 .טנפעעגפיוא ןעוועג זיא ןעניזַאגַאמ יד ןופ ריט ןייא יווװ טקרעמַאב
 -ראק רעד ךרוד .טקוקעגניירַא ןיהַא עלעטָאמ טָאה טייקירעגיינ ןופ
 רע טָאה לרעטצנעפ ןטעװעטַארקרַאפ ןקיצנייא םעד ןופ ןייש רענ
 -ייל טימ טקַאּפעגנָא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעלעק ןסיורג ַא ןעזרעד
 -מוא ערעדנַא ןוא גנירעה ןופ ךעלסעפ ,ןייוו ןופ ךעלטסעק עקיד
 -עדרָאמוא ןיא טלעטשעגנא ןעוועג ןענעז סָאו ,םירישכמ עקיטיונ
 -וצ ןעוועג זיא גנַאגניירַא םעד רעביאנגעקטנא טנַאוו יד .גנונ
 טָאה ,טָאטש יד ןרידרַאבמָאב ןתעשב זַא ,סיוא טזייוו .ןטלָאּפש
 גנולסיירטפיוא רעד ןופ ןוא עבמָאב ַא ןסירענפיוא טנעָאנ ץענרע
 ןגיוצעג ךיז טָאה טנַאװ ןיא טלַאּפש רעד .טנַאוװו יד טצַאלּפענ טָאה
 .םקניל ףיוא סטכער ןופ םורק רעד ןיא

 יד וצ ןרעהוצ םַאזקרעמפיוא קידנעטש ךיז טנעלפ סָאװ ,עלעטָאמ
 םעיסרעוויד ענעדישרַאפ ןנעוו רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןעננולייצרעד
 טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןעווענ קידנעטש זיא ןוא
 -עג ַא .רעטעדימשעגוצ ַא יוװ ןייטש ןבילבענ זיא ,טרעהעגנָא ךיז
 ןיא ןיירַא טגייל ןעמ ןעוו זַא ,חומ ןיא ןפָאלעגכרוד םיא זיא קנַאד
 ןצנַאנ םעד ןסיַײרפיוא טנעקעג ןעמ טלָאװ -- ענימ ַא טלַאּפש םעד
 קנַאדעג רעה .ןריציפָא עשטייד עטסַאהרַאפ יד טימ ןעמַאזוצ רעיומ
 זיא רע ןעוו ,לָאמ סעדעי ןוא .ורוצ טזָאלעג טשינ ןיוש םיא טָאה
 ןוא רעלעק ןיא ןקוקנײרַא רע טנעלפ ,רָאדירָאק םעד ןעגנַאנעגכרוד
 .עיסרעוויד ןימ ַאזַא ןגעוו ןטכַארט

 זייז ןגעוו ןבענעגרעביא רימ ןלירעק ךרוד לענש טָאה עלעטָאמ
 -ענ ןלעפעג רימ זיא קנַאדעג רעד .עניטנַאק יד ןסיירפיוא ןופ ןַאלּפ
 ,סענימ ןופ טנַאקירבַאפ םעד ,ןווָאּפָאּפ טריגעלעד בָאה ךיא ןוא ןרָאװ
 ןעלעטַאמ טימ ןפערטנעמַאזוצ ךיז ףיוא ,ןפורעג םיא ןבָאה רימ יו
 .םיטרפ יד רעיונעגנ ךיז ןסיוורעד ןוא

 ןענעז םירעיוּפ .טייצ-טינש יד ןביוהעגנא דָארג ןַאד ךיז טָאה סע
 -סיױרַא םייב ךַאוו יד ,קירוצ ןוא דלעפ ןיא שטורוווא ןופ ןרָאפעג
 טָאה ?ירעק .טרילָארטנָאק רעקינייוו רעבירעד טָאה טָאטש ןופ ןראפ
 עטיירדענפיונוצ) "סעלסעווערעּפ, טיימס ןגָאװ .ַא טניילעגנא
 ןרָאפעגסױרַא זיא ןוא (סעּפָאנס יד ןדניב ףיוא יורטש ןופ קירטש
 טזָאלעגכרוד טָאה רעכלעוו ,שטייד רעד .ןיירַא דלעפ ןיא טָאטש ןופ
 זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ וליפא ךיז טָאה ,קירב םעד רעביא ןלירעק
 -ַאלּפ רעכלעוו ,עלעגנוי שידיי ַא טניל "סעלסעווערעּפ , יד רעטנוא
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 רעטניה רעטעמָאליק ףניפ .םייה-ןטַאדלָאס סָאד ןסיירוצפיוא טעוועג

 .ןוָאּפָאּפ טרַאוװעג ןיוש טָאה ,טרָא ןטדהערענּפָא םעד ףיוא ,טָאטש רעד
 יונעג טָאה ווָאּפָאּפ .ןַאלּפ ןייז טלעטשענרָאפ םיא טָאה עלעטָאמ
 טרעיומעג ןענעז ייז יצ ,טנעוו יד ןופ בערג רעד ןגעוו טגערפענסיוא

 ןכָאנ ןפיולקעװַא ןפרַאד רע טעוװ טייוו יוװ ,רענייטש רעדָא ?גיצ ןופ
 -יילב ַא טימ .ןלַאטעד ערעהנַא ךָאנ ןוא טיונק םעד ןדניצרעטנוא
 ףרַאד ןעמ זַא טנכערענסיוא ווָאּפָאּפ טָאה טנַאה רעד ןיא רעדעפ
 ,לַאירעטַאמ-סיירפיוא רעקיצנייא רעד ,לאט םַארגָאליק 18 זיב ףיורעד
 .טַאהעג טלָאמעד בָאה ךיא ןכלעֶוו

 ןבלעז םעד ףיוא טכַארבעג ווָאּפָאּפ טָאה םורַא געט ראּפ ַא ןיא
 ןעלעטַאמ טכַארבעג לָאמַארעדיװ טָאה ?ירעק .לאט טימ קַאז ַא טרָא
 יד ןגיילוצפיונוצ ױזַא יוװ ,ןענרעל ןביוהעגנא םיא טָאה ווָאּפָאּפ ןוא
 ןָאטוצניירַא ױזַא יו ,ענימ ַא ייז ןופ ןכַאמ וצ ףיוא לאס ןופ ךעלעניצ
 טינ הרות יד זיא ןעלעטָאמ ראפ .וװ .א .א רָאטַאנָאטעד-ליסּפַאק םעה
 -ַאּפ תעשב ןייזייב טפָא טנעלפ רע לייוו ,דמערפ ןצנַאנניא ןעוועג
 לירעק טָאה עיצקעל רעד ךָאנ .ןטנַאסרעװיד יד טנרעלעג טָאה ווָאּפ
 רעד ןיא ךיז וצ לָאט םעד טימ ןעמַאזוצ ןעלעטָאמ טריפעגרעביא
 .גנוניווו

 ןגָארטוצרעבירַא עבאנפיוא עגנירג ןייק טינ ןבילבעג זיא טציא
 עלעטַאמ רָאנ ,עניטנַאק ןופ רעלעק ןיא לַאירעטַאמ-סיירפיוא םעד
 -טנווֶא םעד ךָאנ טָאה רע ןעוו .הצע ןַא ןענופעג ךיוא וצרעד טָאה
 -ופ םעד טימ ןעגנַאנעגסױרַא ןוא רעכוק ןטיײמ טננעזעג ךיז טיורב
 ןופ ריט רעד ךרוד קידנעייגכרוד רע זיא ,טנַאה רעד רעטנוא עלעד
 לטסעק ןופ עלעדיפ סָאד טּפַאכעגסױרַא ,ןיהַא ןיירַא ?ענש ,רעלעק
 טינראג לָאמנייק יוו ןוא סַאפ רעקידייל ַא ןיא טניײלעגנײרַא סע ןוא
 .עלעדיפ ןופ לטסעק ןקידייל ןטימ עניטנַאק ןופ ןעגנַאגעגסױרַא
 ,עניטנַאק ןיא ןליּפש גנָאטימ רַאפ ןעמוקענ רע זיא גָאט ןטייווצ םעד
 םעד טאטשנא ןוא עלעטסעק סָאד םערא םעד רעטנוא קידנטלַאה

 רעדייא .לאטו םַארנָאליק ריפ זיב יירד ןופ ןנעלעג טרָאד זיא עלעדיפ
 -ּפָארַא רעירפ ,גָאט ןדעי יוװ רע זיא ,לַאז ןיא ןעננַאגענפױרַא זיא רע
 ףיוא קיטכיזרָאפ ךיז קידנקוקמורַא .גָאטימ ןסע ךיק ןיא ןעגנַאגעג
 - ןוא לאט םעד טנײלענסױרַא ,רעלעק ןיא ןיירַא רע זיא ,ןטייז עֶלַא
 -טע ןיא רע טָאה םורַא ױזַא .לדיפ םעד ?טסעק ןיא טגײלעגנײרַא
 .רעלעק ןיא לאט סםַארנָאליק 18 עלַא ןנָארטשנרעבירַא נעט עכעל
 ,ןיהַא טזָאלענּפָארַא ךיז טייהנגעלעג רעדעי ייב רע טָאה רעטעּפש
 ,טנַאװ רעד ןופ רענייטש עכעלטע ןעמוונעגסױרַא טנַאה רעד טימ
 -עגסיוא טָאה רע .ענימ רעד ראפ טסענ ערעסערנ ַא ןכַאמ וצ ידכב
 םעד טלעטשעגניירַא ,לאט םעד טנרעלעג םיא טָאה ןוָאּפָאּפ יו טנייל
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 .טריקסַאמרַאפ ץְלַא ןוא טיונק-"דראפקיב , ןגנַאל םעד טימ ?וסּפאק
 סע ןוא טיונק ןופ קע םעד ןדניצוצרעטנוא זיולב ןבילבעג זיא סע
 / עלעטָאמ ןכלעוו ןגעוו ,המקנ ןופ טקַא רעד ןכעלקריוורַאפ ךיז טעוו
 .טמיורטעג קידנעטש טָאה

 טכַארטַאב ,ןלירעק טימ ןעמַאזוצ סייצ עיירפ עדעי טָאה עלעטָאמ
 םוצ ןיינ ייז ןנעלפ גָאט ןדעי .עיסרעוויד רעד ןופ ןלַאטעד יד
 ייז ןבָאה שיטקַאפ ןוא ןדָאב ךיז רעדָא שיפ ןּפַאכ טשרמולכ ךייט
 -ָאמ תעשב ,ןיינוצכרוד ףיוא טרָא ףיט טשינ ,םעוװקַאב ַא טכַארטַאב
 ייז .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ,עיסרעוויד רעד ךָאנ ןפרַאד טעוװ עלעט
 עכלעוו ךרוד ,ךעלסעג עכלעוו ךרוד טלעטשעגטסעפ יונענ ןבָאה
 ,טהֶא ןכלעוו ףיוא ןוא ,ךייט םוצ ןפיולוצ טעוו עלעטָאמ ,רענטרעג
 ידכב ,רענַאזיטרַאּפ יד ןטרַאװּפֶא םיא ףיוא ןלעוו ,טייז רענעי ףיוא
 טרַאו עלעטָאמ .טיירג ןעוועג זיא ץלַא .דלַאװ ןיא ןריפוצקעווַא םיא
 .טנעמָאמ ןקירעהעג םעד ףיוא זיולב

 ַא ןיא יו טכָאק סע ,גנוגעווַאב עקרַאטש ַא זיא עניטנַאק ןיא

 םעד ףיוא .טסעג עטלעטשענכיוה טנייה טרַאוװרעד ןעמ ,?סעק
 ,עיצַאוטיס יד ןעועטַאר טיינ יז ,.ס .ס עיזיוויד א טיינ טנָארפ-טסָא
 יד ךָאנ ןעײמרַא עשטייד עטריזינַאנרָאזעד יד ןקיטומרעד טייג יז
 רעד בילוצ ,קסרוק םורַא טּפַאכעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ּפעלק עקרַאטש
 וו ,טננעג רערימָאטישז רעד ןיא ןענַאב יד ףיוא טייקרעכיזמוא
 ךרוד ןסירעגפיוא נוצ רעטפניפ רעדעי טרעוו קיטסיטַאטס רעד טיול
 -רעביא ןעיטסאראק ןיא עיזיוויד יִד ןעמ טָאה --- רענַאזיטרַאּפ יד
 ייז ןטכיר טציא ןוא סָאטױא-טסַאל ףיוא סענָאנַאװ יד ןופ טצעזעג
 יד .ריזאמ-שטורווװא ךרוד ווָאנינרעשט ןייק געוו םעד ףיוא ךיז
 ראפ ןעננוניווו טאטש ןיא טיירגענוצ ןיוש ןבָאה ןרעציפָא-ריטרַאוװק
 .ןקיטכענ ָאד טכַאנ יד ןלעוו עכלעוו ,ןטַאדלָאס ןוא ןריציפא יד
 רעד .עניטנַאק ןיא ןסע ןריציפִא יד ןלעוו טיורב-טנווא ןוא גָאטימ
 ףיוא .לניּפש ַא יו טצנַאלנעג טָאה עניטנַאק ןופ לַאז ןיא טעקרַאּפ

 ןעיטש ךעלכעטשיט עסייוו-יינש טימ שטקעדַאב ,ךעלשיט יד
 טימ ךעלכעטרַאפ עטעלַאמכָארקעגנָא יד ןיא סעקרענלעק יד ,ןעמולב
 טעפוב םעד ףיוא .קידבוטזםוי רָאנ סיוא ןעעז ןרוזירפ עטרילודנָא יד
 .רענַאּפמַאש ןוא ןקַאינָאק ,ןענייוו טימ סעירעטאב עצנַאג ןעייטש

 רעד וצ ןרָאפוצ ןביוהעגנא ןבָאה גָאטימכָאנ רענייז ַא יירד םוחַא
 טלופרַאפ ןענעז ןלַאז יד ןוא ןעלקיצַאטָאמ ןוא סָאטיױא עניטנַאק
 -לעוו ,.ס .ס ןופ ןרעציפָא עטצוּפענסיוא ,עטנַאנעלע יד טימ ןרָאװעג

 -רעד ךיז ןבָאה דלַאב .ןקנירט ןוא ןסע םוצ ןטארטעגוצ ןענעז עכ |
 ןופ ןּפאלק ,ןלַאקָאב יד ןופ ןעננַאלק ,סרעטכעלענ עקיכליה טרעה
 ףיוא ןליּפש סעלעטָאמ ןנָארטענ ךיז טָאה ןעמעלַא רעביא ןֹוא רישעג
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 ו

 -יפִא יד .ןַאיּפעטרָאפ ןופ טנעמינַאּפמָאקַא םעד רעטנוא ?דיפ םעד
 ןליּפש וצ ייז ןלעפַאב טייצ וצ טייצ ןופ .ןעגניז ,ךיז ןלייוורַאפ ןרעצ
 -רעביא עניילק טימ טליּפש עלעטָאמ .ןצנַאט ייז ןוא ןצלַאװ ,סָאגנַאט
 ,ןיינ ןיוש זיא סע ,טכַא ןיוש זיא סע .נָאטימכָאנ ןצנַאנ םעד ןסייר
 יד ןופ ךיור ןטכידענ םעד ךרוח .טנווֶָא רעגיײזַא ןעצ ןיוש זיא סע
 -רַאפ ,עטיור יד עלעטַאמ טשז ,ןרעכיור עֶלַא סָאװ ,ןרַאגיצ עבָארג
 -פיוא ןָא ןעקנירט ןוא ןסע עכלעוו ,ןרעציפָא יד ןופ רעמינּפ עטפיוז
 טסייר סע עכלעוו ךרוד ןעגנַאזעג ןוא תולוק ערוכש יד טרעה רע .רעה
 -לעק עשיניַארקוא יד ןופ ןענזיוו סָאד טייצ וצ טייצ ןופ ךרוד ךיז
 רטינ ַא ךיז ןביולרעד ןרעציפא עשטייד יד עכלעוו טימ ,סעקרענ
 -יוװומ יד וצ וצ טיינ לָאמ סעדעי .גנומענַאב עקידנעטשנא קרַאטש
 ."דיל ןייז , זיולב ןליּפש טלעפאב ןוא רעציפָא רערעדנַא ןַא ןטנַאק
 :לוק דליוו ַא טיס טיירש ןוא רערוכש ַא טציז שיט ַא ייב טרָאד
 ,לַאז ןטימ ןיא טייטש רעטייווצ ַא ,"ַאנלָאפ ,ַאנלָאפ , ליּפש ,עגייג,
 טגניז ןוא ךיז טלקָאש ,קַאינָאק טימ שַאלפ ַא ןעמונעגמורַא טלַאה
 רעטומ ןיימ ,טינ ךימ ןעק רעטָאפ ןיימ , םיטש רעטנייוורַאפ ַא טימ
 יד ."ננוי ךָאנ ןיב ךיא ,טינ ךיא נאמ ןברַאטש ןוא ,טינ ךימ טסניל

 יד ןופ ךיור רעה טסע ןניוא יד ,ןליּפש ןופ ייוו ןיוש ןעוט רענניפ
 טימ טליּבש רע ,ןערב טימ טליּפש רע ,טליּפש עלעטָאמ רָאנ ,ןרָאניצ
 .רע טכַארט "לָאמ עטצע? סָאד ךייא ראפ ךיא ליּפש טינייה , .קשח
 -ָאמ ןוא םלוע רערוכיש ,רענעדירפוצ רעד טהירדָאלּפַא דיל ןדעי ךָאנ

 ,טסע ,טקנירט , : השעמ תעשב טכַארט ןוא ייז וצ טלכיימש עלעט
 ,והעש עטצעל ערעייא ןענעז סָאד --- ןשטייד עטכולפרַאפ ךיז טיירפ
 ךעלסיטש ףיוא טעוו ריא זַא ,דיל ַא ןליּפשּפָא טנייה ךייא לעוו ךיא
 ."קידנצנַאט --- ןרעוו ןסירוצ

 םעד ייב טלעוּפעג רָאטַאינַאּפמָאקַא רעטלַא רעד טָאה רעגיײזַא ףלע
 ךיז ןבָאה סע .ןליּפש סָאד ןסידנע וצ עניטנַאק ןופ רעטלַאוורַאפ
 ןוא ןַאיּפעטרָאפ ףיוא ןליּפש טנעקעג ןבָאה סָאװ ,ןרעציפא ןענופעג
 ןעמ טָאה ננולייוורַאפ יד ןוא ןטנַאקיזומפ יד ןטָארטרַאפ ןבָאה ייז
 ןעננַאגעגּפָארַא ךעלנייוועג יוװ זיא עלעטָאמ .רעירפ יו טצעזענרָאפ
 -עג טינ עלעטָאמ טָאה גנוריוורענעד ןופ .טיורב-טנווַא ןסע ךיק ןיא
 -רעד םיא טָאה רעכוק רעד סָאװ .,טעלטָאק ןקַאמשעג םעד ןסע טינעק
 רע סָאװ ,טימרעד רעכוק םעד טרעפטנערַאפ סָאד טָאה רע .טגנַאל
 עליַווו ַא ןוא .סיירעביא ןָא ןליּפש העש 8 יד ןופ רימ קרַאטש זיא
 ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןוא רעכוק ןטימ טנגעזעג ךיז רע טָאה רעטעּפש
 ריט יד טּפַאטעגנא טָאה רע .רעטצניפ ןעוועג זיא רָאדירָאק ןיא .ךיק
 .ךיז ךָאנ טכַאמרַאפ יז ןוא קינייוװניא ןעגנַאגעגניײרַא ,רעלעק ןופ
 ייב טיונק ןופ קע םעד טּפַאטעגנא רע טָאה שינרעטצניפ רעד ןיא
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 ויא ץרַאה קידנעּפאלק ַא טימ .ןדנוצעגרעטנוא םיא ןוא ענימ רעד
 זיא רע ןעוו ןוא רָאדירָאק םעד ןפָאלעגכרוה ,רעלעק ןופ סױרַא רע
 טרענעלקרַאפ רע טָאה עניטנַאק ןופ גנַאגסױרַא םייב ןעוועג ןיוש
 טכַאוַאב טָאה רעכלעוו ,שטייד םוצ טרעטנענרעד ךיז ןוא טירט יד
 טָאה רע זַא ,טשרעהַאב ?יפיוזַא ףיוא ךיז טָאה רע .גנַאגנײרַא םעד
 םעד ןבעל קידנעייגכרוד ןוא ץיֹוו א ףיוא טביולרעד וליפא ךיז
 לייה , : ןגירשענסיוא ןוא טנַאה עטכער יד ןגיוצעגסיוא -- שטייד -

 ןוא טכַאלעצ ךיז קיטומטוג טָאה שטייד רעד סָאװ ףיוא ,"רעלטיה
 ."ןייווש רעשיניַארקוא ,רעניילק וד ךַא, : ןוטעג גָאז ַא םיא

 ןיא ןדנווושרַאפ ךיג ןוא עניטנַאק רעד ןופ סױרַא זיא עלעטַאמ
 טכַארטענ רע טָאה -- ןסיירפיוא סע טעוו דלַאב, .שינרעטצניפ רעד
 "!טהֶָא םעד ןופ רעטייוו סָאװ ,רעטייוו סָאוװ ,קעװַא רעלענש ---
 ךעקסענ עטנַאקַאב יד ךרוד ןפָאלעג רע זיא ץרַאה קידנּפאלק ַא טימ
 .ךייט םוצ

 טרעהרעד רע טָאה ,טירט טרעדנוה ייווצ ַא ןפָאלענּפָא זיא רע ןעוו
 ןביוש ירד .ןוטענ ?סיירט ַא ךיז טָאה דרע יד .לאנק ןכעלּקערש ַא
 -רעד ךיז טָאה דלַאב .ןגיױלפענסיױרַא ןענעז םורַא רעזייה עֶלַא ןיא
 יירד ןוא סענעריס ןופ םערַאיל ַא ,ייצילאּפ ןופ יירעפייפ .ַא טרעה
 קידנטכױולַאב ,טפול רעד ןיא ןגיױלפעגסיױרַא ןענעז סעטעקַאר שטיור
 -ענ ְךיִז טָאה עלעטָאמ .ןייש רעטיור-טולב ַא טימ טָאטש עצנַאג יד
 ןופ ?יפענ ןטשימענ ַא טימ ןוא ןרעיומ יד ןופ טנעוו יד וצ טעילוט
 ןיא ןיירַא זיא רע .ךייט םוצ ןפָאלעגוצ רע זיא קערש ןוא דיירפ
 ,ודלַאה ןזיב טכיירגרעד זייוורעטרע םיא טָאה סָאװ ,רעסַאוװ טלַאק
 זיא רע ןעוו .ּפָאק ןרעביא עלעדיפ סָאד טנעה עדייב טימ קידנטלַאה
 עלעטָאמ .קיטכיל לָאמַא טימ ןרָאװעג זיא ,ךייט ןטימ ןיא ןעוועג ןיוש
 ךיז טָאה סָאו ,רעייפ סיורג ַא ןעזרעה ןוא טקוקענמוא ךיז טָאה
 ץלַא עלייוו עדעי קידנעמענראפ ,טאטש רעד רעביא ןביוהעגפיוא
 .למיה םיחטש ערעסערג

 . ןיא ןסעגרַאפ טנעמָאמ םעד ןיא טָאה רע ,טלבויעג טָאה עלעטָאמ
 ןוא דיירפ טימ ןעגנורדענכרוד זיולב ןעוועג זיא רע .קערש רעד
 .המקנ ןופ ליפענ ןטימ טרעטַאלפעג

 ףיוא טרַאװעג טָאה ל?לגרעב ַא רעטינוא ,נערב ןטייווצ םעד ףיוא
 יד טנַאּפשעגנייא ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,ןגָאװ ַא ןעלעטַאמ
 -נפָאװַאב ףניפ ךרוד טריפעג ,גנוליײטּפָא רעזנוא ןופ דרעפ רֶאּפ עטסעב
 םיא ןוא ןעלעטַאמ ןוטעג ּפַאכ ַא ןבָאה טנעה ןעצ .רענַאזיטרַאּפ עט
 טימ דרעפ יד ןבָאה ןגיוב ןופ ל?ייפ ַא יוװ .ןגָאװ ןיא ןפרָאװעגניירַא
 זיא ןגָאװ רעד ןוא טרָא םעד ןופ ןוטעג סיר ַא ךיז ּפָאלַאנ ןדליוו א
 גנונערפיוא סיורג ןופ .דלַאװו ןטסטנעָאנ םעד ןיא ןדנווושרַאפ ךיג
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 יד ט?ייברַאפ רע טָאה ןגייווצ ערעטיש יד ןשיווצ למיה ןטיוה םעה קידנעעזרעד ןוא טקיאורַאב ךיז רע טָאה ךעלסיּבוצ רָאנ ,ןדער -סיוא טרָאװ ןייק טנעקעג טינ טונימ רָאֹּפ עטשרע יד עלעטָאמ טָאה
 סָאד , : ןעירשעגסיוא עמיטש רעד ןיא רעמיצ א טימ ןוא ןטסיופ
 ."עלעישַאב רעניילק ןיימ ראפ ןוא ןרעטלע עניימ ראפ זִיא
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 ראידאמ רעד קעדירפ

 ,עיצינומַא לָאצ עסיורג רעייז ןרַאידַאמ יד ןפלָאהעג טשינ טָאה סע
 ןליפא ןוא ננונדרָאמוא רעשינַאּפ ןיא ןסָאשעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ
 ןופ טלעטשענפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,סעדַאקירַאב ענרענייטש יד טשינ
 םעד ףיוא םירבק יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ןבָאה ייז עכלעוו ,תובצמ יד
 -יברַאפ ,,קידהעש יײװצַא ךָאנ .םלוע תיב ןכעלטסירק רעדעיאכומ

 -ץצ ךיז ןרַאידַאמ ענעבילבעגנבעל-קינייוו יד ןענעז ,ףמַאק םענעס
 ןעייפארט ?יפ ,זָאבָא ןצנַאג םעד קידנזָאלרעביא ,זיימ יד יוװ ןפָאל
 .ןדַארעמַאק עטעדנווורַאפ-רעוװש ןוא עטענרהעג לָאצ עסיורנ ַא ןוא

 ףרָאד ןיא טקישעג רענַאזיטרַאּפ ?ייט ַא ךיא בָאה גיז ןקיזָאד ןכָאנ
 סָאװ ,תוחּפשמ עשיאייצילָאּפ יד ןרידיווקיל וצ עבאנפיוא רעד טימ
 ראטנעווניא ןקידעבעק םעד ןריזיווקער .ה .ד ,טניווועג טרָאד ןבָאה

 ןיא טלמאזרַאּפ ךיז ןבָאה עקירעביא יד .ןטיוט םעד ןענערברַאפ ןווא
 טכַארטַאב טייקירעניינ טימ ןוא ,לוש-ספרָאד ןופ ףיוה ןסיורנ םעד
 טָאה עקמיט ראכוק רעזנוא רעכלעוו ןיא ,ךיק ענעמונעגנייא עיינ יד
 רעד וצ ןעגנַאגענקעװַא ןיב ןייֵלַא ךיא .ּפוז עקידנעקעמש ַא טכָאקעג
 עכלעוו ,(ןרעדניברַאפ) ?ַאיַאנזַאיװס , ַא סרעזנוא --- ,ַאיַאז עטרבח
 .פוש רעד ןופ ןרערעל עקיצנייא יד ןוא ןרעטלַאװרַאפ יד ןעוועג זיא

 יז זיא רעמיצ ריא ןופ ריט רעד ןיא טּפַאלקעגנָא בָאה ךיא ןעוו
 גָאז א ןָאט ןלופשינמייהענ ַא טימ ןוא ןגעקטנַא רימ ןפָאלעגסיײהַא
 ,רַאידַאמ א ךיז טניפעג רעמיצ ןיא רימ ייב ,אשימ אידַאיד ,, : ןָאטעג
 ןענעק רימ ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןבענרעביא ךיז ליוו .רעכלעוו ,דיי ַא
 ."םיא רַאפ ריטנַארַאג ךיא ,ןכָאוװ עכעלטע טניז ןיוש ךיז

 -ייווַצ ךָאי ַא ןופ רוחב רערַאד ַא ןענַאטשעג זיא רעמיצ ןטימ ןיא
 ּוַא ןופ םרָאפינוא ןַא ןיא טכיזענ לדייא ןַא טימ ,קיצנַאװצניאיירה
 ,טעילָאטסיּפ ןייז ןעמונעגוצ בָאה ךיא .רעציפַא-רעטננוא ןשירַאגנוא
 .עיזיווער עכעלנעזרעּפ ַא םיא ייב טריפעגכרוד לַאפ ןדעי ףיוא ןוא
 -קעװַא ךיז רימ ןבָאה סקיטכעדרַאפ םוש ןייק קידנעניפענ טשינ
 טא רימ רע טָאה שידיי ןקיטפַאז ַא ןיא ןוא ,שיט םייַב טצעזינ
 .טלייצרעד סָאװ
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 -נומ ןנעוו טרעהעג סיווענ טָאה ריא .רעשטַאקנומ ַא ןיב ךיא --
 עסייה ענייז ןופ רענייא ןעווענ זיא רעטָאפ ןיימ -? ןיבר רעשטַאק
 ,רעשיסקָאדָאטרַא ןַא ןיא ןסקַאוװעגסיױא ךיוה ןיב ךיא ןוא ,םידיסח
 ןוא ,הבישי ַא ןיא טנרעלענ ךיא בָאה רָאי 16 יזיב .הביבס רעשידיסח
 . ןעז וצ םורַא רֶאי רָאּפ ַא ןיא טּפָאהעג ןיוש טָאה רעטומ עטוג ןיימ
 : טריפרַאפ ןעננונעפָאה עריא בָאה ךיא רָאנ .בר סלַא דיחי ןב ריא
 -ַאדוב ןייק שטַאקנומ ןופ ןפָאלטנַא ךיא ןיב טכַאנ רעקידרעמוז ַא ןיא
 טָאה עכלעוו ,טלעוו רעסיורג רעד טימ ןענעקַאב וצ ךיז ידכב ,טשעּפ
 ,זיירק ןטפושיכרַאפ ןלָאמש םעד ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןענופעג ךיז
 םעד ןכוז קעװַא ןיב ךיא .ןרָאװעג ןגיוצרעד ןיב ךיא ןכלעוו ןיא

 רימ ראפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,טפַאשנסיוו רעכעלטלעוו ןופ לאווק
 ןופ ןרעביפ עלַא טימ טצכעלעג בָאה ךיא ןכלעוו וצ .ןוא ,ןטָאברַאפ
 ןעווענ ןיוש ךיא ןיב םורַא רֶאי 4 ןיא .המשנ רעכעלדניפמע ןיימ
 -ָאליפ טרידוטש ןוא טעטיסרעווינוא רעטשעּפַאדוב ןופ טנעדוטס ַא
 יד ;ןרָאװעג ןסירעגנרעביא ךינ רעבא זיא ערעיראק ןיימ .עיפאז
 סע ןוא ןרַאננוא ןייק ןעננורדעגניירַא זיא עיטסעב עעשיטסירעלטיה
 .ןדיי ףיוא תופידר ןביוהעננא ךיז ןבָאה

 סָאװ ,ץלַא סָאד ןבעגוצרעביא ןכירטש עצרוק ןיא רעווש זיא סע
 טטבראעג בָאה ךיא .רָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא טכַאמעגכרוד בָאה ךיא
 רעשיקַאװַאלס רעד ףיוא ,דָארָאגשזוא לטעטש ןיא רעטעברַא-דרע סלַא
 םייב דרע רעד רעטנוא נרובצלַאז ןיא טעברַאעג בָאה ךיא ;ץענערג
 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג לָאמ עכעלטע ןיב ךיא ;ץלַאז ןבָארג
 טָאה ךעלדנע ; ןעמוקַאבסױרַא ייז ןופ ךעלקילג ךיז ןוא ָאּפַאטשעג
 בָאה ךיא .טשעּפַאדוב ןייק ןפראווראפ לָאמַא רעדיוו לרוג רעד רימ
 ןיא ןעוועג טלָאוו ,רימ ראפ טרָא עטסרעכיז סָאד זַא טרעלקעג ןַאד
 טָאה ,ןרָאי-ןטנעדוטס יד ןופ ןדניירפ עשירַאגנוא ןיימ .יײמרַא רעד
 זיא סָאװ ,רעדורב ריא ןופ טנעמוקָאד ןשירַא ןַא ןבעגעגרעביא רימ
 רענייא ןיא ןטארטעגניירַא ןיב ךיא ןוא ,טכוזדניווש ןופ ןברָאטשעג
 עיזיוויד יד דָארג זיא קילנמוא םוצ .סעיזיוויד עשירַאננוא יד ןופ
 ןעוועג זיא סָאד .טנַארפ-חרזמ ןפיוא ןרָאװעג טקישענּפָא ןכיגניא
 טפרַארַאב טָאה טכַאמ עשירַאגנוא יד סָאװ ,סעיזיוויד יד ןופ ענייא
 .ןרעלטיה ןלעטשוצ

 ,ריי רעלַאנָאיצַאנ סלַא ,ךיא סָאװ ,ןביײרשַאב םוצ טשינ זיא סע
 עדליוו יד ייב ןייזייב טפראדַאב בָאה ךיא ןעוו ,טבעלענרעביא בָאה
 -מווא עניימ רעביא טנדרָאעגנייא ןבָאה ןגעלָאק עניימ סָאוװ ,סעיגרא
 טרעהעג ?יפ ךיא בָאה טנָארפ םעד ףיוא .רעדירב עשידיי עכעלקילג
 קנַאדעג רעד ןענַאטשטנַא רימ ייב זיא סע ןוא ,רענַאזיטרַאּפ ןנעוו
 רעבמעצעד ףוס ןיא .רעדלעוו יד ןיא ײמרַא רעד ןופ ןפיולטנַא וצ
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 עיצירעּפסקע-ףארטש ַא טרימרָאפ ווָאקרַאכ ןיא ךיז טָאה רָאי ןקירָאפ
 רעד וצ קיליוויירפ ןדלָאמענ ךיז בָאה ךיא ;רענַאזיטרַאּפ יד ןנעק
 -ַאב ןוא טנעקאב ךיז ךיא בָאה ,ףרָאד םעד ןיא ןװוא עיצידעּפסקע
 ןיא ,רוכ ןיימ טיורנרַאפ ריא ןוא ,איאז עטרבח רעד טימ טעדניירפ
 ךיא .ריד טימ ןפערט וצ ךיז טייקכעלגעמ יד ןפַאשעג רימ טָאה יז
 ןשידיי ַא ףיוא ןפַארטעננא בָאה ךיא סָאװ ךעלקילג סרעדנוזַאב .ןיב
 ןעמענניירַא רימ טסעוו וד זַא ,ףָאה ךיא ןוא ,דאירטא-רענַאזיטרַאּפ
 ןוא ןפמעק וצ טייקכעלגעמ יד ןבָאה לעוװ ךיא ווו ,ןעייר ענייד ןיא
 ןעמָאנ ןיימ .תונברק עקידלושמוא ערעזנוא רָאֿפ ןעמענ וצ המקנז
 .קעדירפ ןפורעג רימ טָאה רעטומ ןיימ ,םירפא זיַא 7

 .ןרָאװעג ןגיוושטנא זִיא רוחב רעד

 ,"רַאידַאמ ,.רעד קעדירפ ןוא --- טגָאזעג םיא ךיא בָאה
 -ענ ןיוש זיא ,רוחב רעשטַאקנומ םעד ןבענעג ןעמָאנ ַא ןבָאה רימ יו
 ,דלַאו ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ םיא .ןבָאה רימ .זנוא טימ ןבילב

 ןעוועג זיא רע .'נירקעגנ ביל ךיג רענַאזיטרַאּפ עלַא ןבָאה ןקעדירפ
 -גנירג רעד , : ןגָאז טנעלפ רע .ּפָאק-ץיה ןייק טשינ רעבָא ,טסיירד
 -ּפָארַא לָאמַא םיא ןעק טניוו רעד וליפַא ,ּפָאק-ץיה ַא זיא ,ּפָאק רעטפ
 סע רעוו .,ךעלריטַאנ -- לכש טימ ןָאט ןעמ ףרַאד ץלַא .ןפייר
 םיא טָאה ןעמ ."לכש טסייה סָאוװו ,לקיטרַא עקיזָאד סָאד טגָאמרַאֿפ

 טשינ םיא טָאה סָאװ ,גנומיטש רעטונג ןייז ראפ טאהעג ביל ךיוא
 -ער ןייז ראפ ןוא ,ןטנעמָאמ עטסכעלרעפעג יד ןיא וליפא טזָאלרַאפ
 -רעד םרָאפ רערַאברעדנוװו ַא ןיא טנעקענ טָאה רע .טנַאלַאט ןשיראט
 ןריפניירַא רערעהוצ יד טנעקעג טָאה רע ,םינבר ןופ תוישעמ ןלייצ
 -סערג רעד ןיא זייוונהעש ןטלַאה ייז ןוא קיטסימ ןופ טלעוו ַא ןיא
 .גנונַאּפש רעט

 ןשינַאזיטרַאּפ םעד ייב רימ ןנעלפ טכענ-רעטניוו עננַאל יד ןיא
 .סעמעט ענעדישרַאפ ףיוא סעיסוקסיד עכעלרעהפיואמוא ןריפ רעייפ
 -ישרַאפ בילוצ טריפעגנייא ךיא בָאה ןטנעווָא-עיסוקסיד עקיזָאד יד
 -ענ יד ןיא לייוו ,ביירטרַאפ-טייצ ןבילוצ ,םנמשרע : םימעמ ענעד
 ,ירפ רעייז טכַאנ-רעטניוו יד וצ טלַאפ עניַארקוא ןופ רעדלעוו עטכיד
 ,טלָאוװענ ךיא בָאה סנטייווצ .שממ ןסערעה טכַאנ העש 18 יד ןוא
 -ןַאנרַאפ רעד ןופ ןטכַארט רעקינייוו ןלָאז רענַאזיטרַאּפ יד זַא
 בָאה רעבירעד ןוא ,טייקכעלקריוו רעמַאזיורג רעד ןופ ןוא טייהנעג
 -עג ייז ןבָאה רימ יו ,"ןטוּפסיד , עקיזָאד יד ןריפ טימַאב ךיז ךיא
 !ענעק ןלָאז עקידנזעוונא עלַא זַא םרָאפ רעכעלגנעגוצ ַאזַא ןיא ,ןפור
 -ֵכיו ַא ןעזעג םעד ןיא ךיא בָאה םעד ץוחַא .ןעמענ ?ייטנָא ייז ןיא
 עג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עניימ לייוו ,טרעוו ןשירעיצרעד ןקיט
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 עסיוועג טשטיימענסיוא לָאמטּפָא ןבָאה ןוא ,ןטכ ש ענעדישרַאפ
 ןקיטכיר טשינ טּפָא ןוא ןקיטרַאנגנייא רעייז ףיוא ןעגנוניישרעד
 עיינ טנפעעגפיווא ייז ראפ ןבָאה סעיסוקסיד עקיזָאד יד ןוא ןפוא
 קעדירפ .סעירָאגנעטַאק עיינ רָאנ טימ ןטכַארט טנרעלעג ייז ןוא ןטלעוו
 טימ .טנענאפא רעד ןעוועג קידנעטש סעיסוקסיד עקיזָאד יד ןיא זיא
 ,ןסיו ןכעלטלעוו ןוא ןשידומלת ןסיורג ןוא קנַאדעג ןקנילפ ןייז
 -וצ יד ןשַאררעביא ןוא רענגעק םעד ןּפאלקעצ ךעלטסניק רע טנעלפ
 .ןקנַאדענ עלענינירַא ץנַאג לָאמטּפָא ןוא ענולק ענייז טימ רערעה

 -דעג דנַאנַאכָאנ ןטנוװוֶא עכעלטע ןבָאה רימ יוװ ךימ ןאמרעד ךיא
 אש טביילב קיזומ יצ :עמעט רעדנעגלָאפ ףיוא עיסוקסיד ַא טריפ
 עד ןופ ןוא דנַאל םעד ןופ רוטאנ רעד ןופ גנולניּפשּפָא יד זיולב קיד
 ןבָאה ןענעק ןשינעעשעג עסיורג רעדָא ,קלָאפ םעד ןופ טעטילַאטנעמ
 ןטייב ןוא קלָאפ א ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ יד ףיוא -גנוקריוו .ַא
 ? רעטקַארַאכ רעייז

 סָאװ ,טארעפער ַא רעניימ ןפורעגנסיױרַא טָאה עיסוקסיד עקיזָאד יד
 קיזומ , : עמעט רעד ףיוא ,טנוװַא ןַא טימ רעירפ ןטלַאהעג בָאה ךיא
 ףיוא טרירטסנָאמעד ןזעט עניימ בָאה ךיא ."רעדנעל ןוא רעקלעפ ייב
 ןטימ טריסערעטניארַאפ רעייז ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .?דיפ ַא
 ,עיסוקסיד עטפַאהבעל ַא טלקיווטנא ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא ,טַארעּפער
 -נביוא יד ןרָאוװעג טקורעגסױרַא זיא סע רעכלעוו ןופ ףיולרַאפ ןיא
 םעד טימ םיכסמ ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עלַא .עמעט עטנַָאמרעד
 ,ןטלַאהעג טָאה רעכלעוו ,ווָאסָאלַאק ַאטיקינ סור ןגנע ןטבַאנַאב רעייז
 ןופ קיזומ רעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ןטייב ןשינעעשעג עסיורג זַא
 עכלעוו ,קיזומ עשיסור יד ןעמונעג רע טָאה ליּפשייב סלַא .קֶלָאפ םעד
 -נַאװצ ביוהנא ןוא ןטצניינ ףוס ןיא .טנַאקַאב ןעוועג ןדעי זיא
 יד קיזומ רעשיסור רעד ןיא טרינימָאד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצ
 ןענאסדאנ ןוא ןווָאטנַאמרעל ןופ רעדיל עקירעיורט ,עשילָאכנַאלעמ
 ,ןגעקַאד ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ יד ; ןסלַאװ עלַאטנעמיטנעס יד ןוא
 ןסיורג םעד טָא ןופ גנולניּפשּפָא ןַא ןענעז עיצולָאװער רעד ךָאנ ןופ
 ,קלָאפ טיײרפַאב ַא ןופ םטיר רעד ייז ןיא ךיז טליפ סע ןוא שינעעשעג
 ,ןרעסעב ַא וצ טירט ערעכיז טימ שרַאמ רעד ןוא גנווושפיוא רעד
 .ןנרָאמ ןקיטכיל

 -יפסיוא סווָאסָאלָאק ןגעק טרינאפא ךעלנייוועג יו טָאה קעדירפ
 -אטנאּפס ַא זיולב ןייז ןעק סָאד זַא ,עזעט יד קידנקורסיורַא ,ןעגנוד
 יד ןיא קורדסיוא רעייז ןעמוקַאב עכלעוו ,ןליפענ ןופ קורדסיוא רענ
 רעד ןעוו רעבא ,טינשּפָאטייצ ןייא ןופ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ
 ךיז טרעק ,רעכַאװש טרעוו ןשינעעשעג ,יד ןופ קורדנייא רעקרַאטש
 רע טָאה ליּפשייב סְלַא .ןעמרָאפ עלַאמרָאנ עריא וצ לידי יד
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 ןרָאי עלַא ןופ טנַאקַאב זיא עכלעוו ,קיזומ עשיזיוצנַארפ יד ןעמונעג
 ליפ עד עשזור ביוא .רנאשז ןטכייל ריא=טימ .,ירּפסע ריא טימ
 טקיטומרעד -עכלעוו ,עזעילעסרַאמ יד ןפַאשענ 1799 ןיא טָאה
 ,גנואיירפַאב ןוא ףמַאק םוצ טפור ןוא טלגילפַאב ,ןעננאלק עריא טימ

 טָאה סָאװ םזַאיזוטנע ןסיוהג םעד ןופ קורדסיוא ןַא זיולב יז זיא
 -יוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ געט ענעי ןיא קלָאפ סָאד טּפַאכעגמורַא
 ,עיליטסַאב יד טמערוטשענ טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,עיצולָאװער רעשיז
 טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ןוא םזיטולָאסבַא ּףֵׁשֵּפת טימ טכַאמעג ףוס א
 נעה ענייז ןיא

 רעדנַא ןַא ןעמוָאַאב ןאד !ופ קיזומ עשיזיוצנַארפ .יד רעבא טָאה יצ
 ןייא יו ןבילבענ זיא עזעילעסרַאמ עקיצנייא יד .ןיינ ? טירָאלָאק
 יּפש ,רעטכייל רעד ןוא ,נעט עסיורג ענעי ןופ לָאמקנעד .רעקיביײיא
 רעד ןבילבעג זיא קיזומ רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא רנַאשז רעקידוועל

 ןופ ןפַאש םעד ראפ ןעוועג זיא רע יװ ,גָאט?ןקיטנייה ןזיב רעבלעז +=
 = .עזעילעסרַאמ רעד

 טָאה רע .טרָאװ עטצעל סָאד טַאהעג טשינ קעדירפ טָאה לָאמסָאד
 .זַא ,ןזיװַאב טָאה רעכלעוו ,ןונָאסָאלָאק רַאפ ןרילוטיּפַאק טזומעג
 סע זיא ,קיזומ רעשיזיוצנַארַפָא רעה ןיא ןעשעג ױזַא זיא סָאד ביוא
 ןיא טָאה ךיירקנַארפ ןיא עיצוקָאװער יד סָאװ ראפרעד ןעוועג זיולב
 -טייוו עכלעזַא טַאהענ טשינ ,עיצולָאוװער רעשיסור רעד טימ ץַאזננעק
 ...ןצנעּקעסנַאק עקידנרעיוד ןוא שקידנעייג

) 

 ןיא טנווַאדעגאהע טָאה גָאט ןדעי .זעיגילער ןעוועג זיא קעדירפ
 דעני םיא ןבָאה"םירבח יד ןעוו .םיַליהת יי 10 טגָאזעגּפָא
 טוט ,ריזח יטסע רע סָאװ ,ןהעלקרעד סָאד ןעֿפ ןעק ױזַא יו ,טגערפ
 טגעלפ ףיורעד ףיוא ? רע טנוװַאד קיטייצכיילג ןוא תוריבע ערעדנא
 ךיא בָאה ךיז קנעדעגנ ךיא טניז, :?כיימש ַא טימ ןרעפטנע קעדירפ

 ,טייהניווועג א ןרָאװעג רימ ייב זיא סָאד ןוא ,טנוװַאדעג גָאט .ןדעי
 טלַאה םעד רעסיוא ןוא .רוטַאנ עטייווצ .יד טרעוו טייהניוווענ ַא ןוא
 -ער עניימ ןופ קנעדנָא םעד ךיא .רעַאב ןענעוואד ןיימ טימ זַא ,ךיא
 רעייז זַא ןעעז ייז ןעוו רבק ןיא ךיז ןעיירפ עכלעוו ,ןרעטלע עזעיניל
 ."טָאנ ןיא ןסענרַאפ טשינ ךָאנ טָאה ?דניז

 רעקיטסימ ַא ןעוועגנ קעדירפ זיא ,טנַאמרעד ןביוא בָאה ךיא יוװ
 ןיא ןנָארטוצרעבירַא ךיז טייקכעלנעמ יד טַאהענ טָאה רע ןעוו ןוא
 טנעקענ רע טָאה אד .ךעלקילנ ןעווענ רע זיא ,טלעוו רעקיזָאד רעד

 -עפֶא טָאה רע .עיפָאזָאליפ ןיא ןשינעטנעק עסיורג ענייז ןצונסיוא
 ערעדנַא ןוא ןעזָאניּפש טריטיצ ,ןפירנַאב עשיזיפַאטעמ טימ טריר
 ם'ירָאטידיױא ןופ ?ייט רעטסערג רעד סָאו םעד בילוצ :וא ןּפָאזָאליפ
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 ןעועג רע זיא ,גנודליב רעניילק טימ ןשטנעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא
 | .ןגיזאב םוצ טשינ

 ; קנַאדעג ןלעניגירַא ץנַאג ַא טגָאזענסױרַא קעדירפ טָאה לָאמנייא
 ףיוא םעדנירנַאּב סָאד טָאה רע ןוא .רעוועג טימ טָאנ ןעניד ןעק ןעמ זַא

 לייטעצ טנעקעג ןעמ טלָאוװ טייהשטנעמ עצנַאנ יד : ןפוא ןקידנגלַאפ

 טיול ךיז טעטכיר ןוא טָאנ ןיא טביולג לייט ןייא ..ןרענַאל ייווצ ףיוא
 טיול .ה .ד ,עינגילער רעכעלטסירק ןוא רעשידיי רעד ןופ סעמנָאד יד
 .ןסוטסירק ןופ ןטָאבעגָאעלעבָאנ יד ןוא ,הרות רעד ןופ קיטע רעד
 -ייב רעייז ןָאטכאנ טעװ טייהשטנעמ עצנַאנ יד ןעוו זַא ןביולג ייז
 טייהכיילג ,ןדירפ טלעוו רעד ףיוא ןשרעה ןביוהנא ןאד טעװ ,ליּפש
 יד ןעמוק טעװ סע .ה ,ד .חישמ/ ןעמוק טעװ סע ןוא ,טייהיירפ ןוא
 תירחאב היהוה :קוחדסיוא ןטימ ןענכייצַאב ןדיי יד סָאוװ ערע
 דניק ַא ןוא ,ףלָאוװ ַא טימ ןעשַאּפ ךיז טםעוו ףָאש ַא עוו ,"םימיה
 .בייל ַא טימ ןליּפש ךיז טעוו

 לייט .רעטייווצ רעד .ןכעלקריוורַאפ סשינ טזָאל רעבָא םיורט רעייז
 -ָאד יד .ןטש ןיא רָאנ ,טָאנ ןיא טשינ טביולג רעכלעוו ,טייהשטנעמ
 ןצומשַאב ייז ,לַארָאמ ןופ ,קיּטע ןופ סיוא ףיז ןכַאל ןשטנעמ עקיז
 טאטשנָא ןוא ,רעקלעפ ןשיווצ סָאמ/ןעייז ייז ,ןליפעג עלעדייא עֶלַא
 ןופ טפַאשרעה יד גנומענַאב רעייזְ+ׁשָנמ :ייז ןרעטנענרעד פןחישמ
 טָאה ןטש רעד .טכַאס רעלַאטורב ןוא שינרעטצניפ ,טכערמוא
 סָאד ,ןעננובערטש ענייז ןכעלקריטרַאפ םיא ןפלעה עכלעוו ,ןטנענַא
 ,סעכָאּפע עֶלַא !ופױשליּפַאסומ יד ,סרעלטיה יד ןענעז

 ,"ןטנעגַא סטָאג, ,ןפוהנא ייז לע ךיא "ןאראפאףיוא זיא סע
 ןעמ ןעּק םיבוט םיִשעָמ ןוא תוליפת טימ זַא ,טביולּגשנ ןבָאה עכלעוו
 ןָא ןעוועג זיא סָאד רָאנ ,ןטש םעד ןופ!טכַאמ רעד ןלעטשנגעק ךיז
 ןענַאטשרַאפ טָאה רעכלעוו ,רוד רעזנוא ןעמוקעג זיא ןאד .גלָאפרעד
 -צניפ יד ןלעטשננעק ךיז ןעמ ןעק טנַאה רעד ןיא רעוועג טימ רָאנ זַא
 .ףמאק םענעדײשטנַא ןַא ןיא ןטארטעגניירַא ןיא ןוא ,תוחוכ ערעט
 ,םיחילש רָאנ !ןטנעמ םתס טשינ םורַא ױזַא ןענעז רענַאזיטהַאּפ רימ
 ןוב גנורעטנענהעד רעד ראפ ,טָאנ .ופ ןעמָאנ ןיא .ןפמעק עכלעוו
 ענעדישראפ ףיוא טָאנ ןעניד ןעק'מ זַא ןסייוו רימ .םוקנָא סחישמ
 ַאזַא ןיא ןיירַא קידנצנַאט ןעק שטנעמ ַא ביוא ,ליּפשייב םוצ ,םינפוא

 ןופ ךיז טסייר ,טייקכעלקריוו רעד ןיא טסענראפ רע זַא ,זַאטסקע
 טניד רע וַא ,ןסייה סָאד ןעק ,טָאג טימ ךיז טפעהַאב ןּוא ּפָא ריא
 -רעד ,;טש ןופ תולייח יד קידנטכינרַאפ ,רימ ךיוא ; ןצנַאט טימ טָאנ
 ןַא ןוא ;טָאנ וצ םורַאױזַא ןעניד ןוא הלואג יד טימרעד ןרעטנענ
 ַא פא ןטכיר רימ יו טקנוּפ זיא ,טסירעלטיה א ןענעגרה רימ
 ' ,,,הליפת

 ָקָק



 -ַאזיטרַאּפ עניימ ןרָאוװעג ןלעפעג יױזַא זיא ריפסיוא רעקיזָאד רעד-
 -נא ןיא ,עיצקַא ןַא ןופ ןרעקמוא ךיז טגעלפ עּפורג ַא ןעוו זַא ,רענ
 "? עיצַארעּפָא יד ןעגנַאנעגכרוד זיא ױזַא יו, :ןגערפ וצ טאטש
 "? טנוװַאדעג ךיז טָאה ױזַאיװ, : ןגָאז ןעמ טנעלפ

 רימ ,טוג ץנַאג , : רעפטנע רעכעלנע ןַא ןלַאפעג זיא םעד ףיוא ןוא
 ."הליפת עקידבוט-םוי ןייא ןוא עקידנכָאװו סקעז טכירענּפָא ןבָאה
 -לָאס עשטייד סקעז טעטּכינרַאפ טָאה ןעמ זַא ,טיידַאב טָאה סָאד
 .רעציפָא ןייא ןוא ןטָאד
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 לָאז עכלעוו ,גנוקיטפעשַאב ַא סעּפע ןבָאה טזומעג טָאה קעדירפ
 עצנַאג יד ןדָאלסיוא ןענעק לָאז רע זַא ,ןריסערעטניארַאפ ַוזַא םיא
 עיירפ יד ןליפסיוא ןוא רעטקַארַאכ ןוויסלוּפמיא ןייז ןופ עיגרענע
 -רעגייז ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ןעוועג רע זיא ןטַאנָאמ רָאּפ ַא .טייצ
 ןשַאט עלופ ןעננערב רע טנעלפ עיצַארעּפָא רעדעי ןופ .יײרעכַאמ
 ייז ןיא ךיז רע טנעלפ געט עצנַאג ןוא ,ךעלרעגייז ענעכַארבעצ טימ
 ןיא גייצעג ןייז .גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ייז טגעלפ רע זיב ןעלבירג
 טא ןא ןוא ןעגנַאװצ עשרעטסוש רָאְּפ ַא ,לֶא ןַא ןופ ןענַאטשַאב
 טָאה ךָאד ןוא ,טקנעשענ םיא טָאה רָאטקָאד רעזנוא סָאװ טעצניּפ
 ןטסימיסעּפ עטסערג יד זַא ,ךַאפ םעד טשרעהַאב ױזַא ןכיגניא רע
 ערעייז ןעיורטרַאפ ןביוהעננא םיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עניימ ןשיווצ
 .ןטכירַאפ םוצ ךעלרענייז

 ןריטנַאמער םוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה ײרעכַאמרעניײז ,העד ךָאנ
 לייוו ,ךעלצונ רעיײז זנֹוא ראפ ןעוועג זיא ךאפ רעייג; ןייז .רעוועג
 קידנביײהנָא ,םינימ ײלרעלַא ןופ רעווענ-ןעייפארט טאהעג ןבָאה רימ

 קידנקידנע ןוא ,המחלמ רעד ראפ ןופ עקווָאטניױו רעשיסוה ַא ןופ
 ןיא ןקירבַאפ עשיכעשט יד ןופ סרעפרַאוונליױק ּפיט ןטצעל םעד טימ
 -עג ןכָארבעצ זיא רעווענ ןופ ?ייט זיא סע רעכלעוו ַא ןעוו .ןליוּפ

 ;עוועג רעוועג עצנַאנ סָאד 'ןיוש זיא ןןעגנַאגעג ןריילרַאפ רעדָא !הצוו
 ןקיטרַאפוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה קעדירפ א 7
 רלודענ ןייז קנַאד ַא ,סָאד טָאה ןוא ,ןלייט עזיצערּפ ץנַאנ לָאמטּפָא

 -עג לעיצעּפס בָאה ךיא .טכיירגרעד גלָאפרעד טימ ןטייקיאעפ ןוא
 "טָאט, עיצַאזינַאגרַא רעד ןופ ןשזַארַאנ יד ףיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמ
 ןצנַאנ א ןגעווטענייז רַאפ טפַאשראפ ןוא ,ןיגיל ?טעטש םעד ןבעּל
 ראפ טריניּפָאנ םיא בָאה ןוא ,ןטנעמורטסניא עקיטיונ טעלּפמַאק

 ,דַאירטָא ןיימ ןופ "רעטסיימ םעניעשזורא, םעד
 -טנַא ןָא טב וה ןוא ,רימ ןבעל קעװַא קעדירפ ךיז טצעז ,לָאמנייא

 ןשינַאזיטרַאּפ םעד ןופ גלָאפרעד רעצנַאנ רעד :קנַאדעג אזַא ןלקיוו
 אנוש םעד ןריקַאטַא רענַאזיטרַאּפ יד סָאװ ,םעד ןיא טייטשַאב נירק
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 טכיר רע וװ טרָאד ןוא ,ןטסקיניײוװַפַא יײז:םרַאוװרעד :רע ןעוו ןאד

 ןעננילעג רעסעב ךָאנ לָאז סע ידכב .ןטסקיצניוװ םֹוצ ייז ףיוא ךיז
 -ענ ַאזַא ןציזַאב רע זומ ,רוװענַאמ רעקיזָאד רעד רענַאזיטרַאּפ םעד
 -רָאפ סאנוש םעד ןריזילַארַאּפ וצ ןכעלגעמרעד םיא לָאז סָאװ ,רעוו

 -ענ ַא רימ ןגָאמרַאפ וצרעד .ןכַאמ וצ ךעלדעשמוא ייז ןוא סנטסָאּפ
 ןלעיצעּפס ַַא קנַאדַא סָאװ ,סקיב ַא) "סעקמושד-זעב , לָאצ עסיוו
 -ניא.טסיש ,עפול קע םעד ףיוא ןָא טוט ןעמ ןכלעוו רָאטַאזיטרַאמַא
 ןבָאה ייז .(?גניצ ןופ פאלק םעד רָאנ טרעה ןעמ ,שער ןָא ןצנַאג
 ,אנוש םעד זיולב ייז ןדנווורַאפ לָאמטּפָא סָאװ ,ןורסח םעד רעבא
 .טקעדענפיוא ןרעוו רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ;עיירש וצ ןָא ןַאד טבייה רע
 טייקכעלנעמ יד טינ סָאו ,רעוועג ַאזַא ןעניפענסייא בָאה ךיא
 וצ ךעלדעשמוא םיא ןוא שער ןָא ןטסָאּפרָאפ םעד ןעמענוצּפָארַא
 טצונַאב ןעמ סָאװ ָאסַאל עכעלנייוועג ַא ,ָאסַאל ַא זיא סָאד -- ,ןכַאמ
 וַאימרַאּפ רעדעי .ןעננאטסומ עדליוו ןּפַאכ ףיוא סעירערּפ יד ןיא
 יז ,ךיז טימ ןגָארטטימ .קידנעטש יז ןוא ,ָאסַאל יד ןשרעהַאב זומ
 וצ : ?שמל ,ןקעווצ ערעדנַא ֹוצ ןצונ ךיוא ןעק ןוא גָאוװ קיניײװ טָאה
 ,רעבירעד .לכייט ַא רעביא ןעיצוצרעביא ךיז רעדָא ,אנוש םעד ןדניב
 סָאד ,לעּפַאב ַא ןבעג טסלָאז וד זַא רָאפ ריד ךיא גייל ,ַאשימ ַאידַאיד
 ןענרעלסיוא ךיז ןוא ,סָאסַאל ןפַאשרַאּפ ךיז ןלָאז רענַאזיטרַאּפ עלַא
 ֿליּפשייב ןייד זַא ,ןעז טסעוו ןוא ,ןצונַאב וצ ךיז ריא טימ ױזַא יו
 עניארקוא ץנַאנ ןיא ןדַאירטָא יד ןופ ןרידנַאמָאק .עֶלַא ןָאטכָאנ ןלעוו
 | .דנַאלסוהסייװ ןוא

 בָאה ךיא .ָאסַאל רעד ןופ תולעמ יד טביולעג גנַאל ךָאנ טָאה רע
 סעּפע ךיז טגָאלש רע ביוא זַא ,טסווועג בָאה ןוא ,ןקעדירפ טנעקעג
 ,ןרעוו רוטּפ טשינ טכייל ױזַא ןיוש םיא ןופ ךיא לעוװ ,ּפָאק ןיא ןיירַא
 : ןָאטעג גָאז ַא ענימ רעטסנרע ןַא טימ ךיא בָאה רעבירעד

 רָאנ ,רעייז רימ טלעפעג רע ןוא ,קנַאדעג רעלַאינעג ַא זיא סָאד ---
 ןשינעטנעק ענייד ןוא ,ָאסַאל יד ןשרעהַאב רעטשרע רעד טזומ וד
 עוו סע ביוא ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עטלמַאזרַאֿפ יד ראפ ןרירטסנַאמעד
 ךיא לעװ ןאד ,רעוועג ךעלצונ ַאזַא ראפ ןזייוסױרַא ךעלקריוו ךיז
 .ןציזַאב סָאד ןלָאז רענַאזיטרַאּפ עֶלַא זַא ,ןרעדָאפפיוא

 -עגסיוא ךיז ,ןטושַארַאּפ ןופ ןרונש ענעדייז ןעמוקַאב טָאה קעדירפ
 ןטערטענוצ זיא ןוא רעטעמ קילדנעצ עכעלטע ןופ קירטש ַא ןטכָאלפ
 ץַאלּפ ןעיירפ ַא ףיוא ןענַאטשעג רע זיא ןהעש עגנַאל .טעברַא רעד וצ
 ןעמוקענ ךעלדנע זיא רע זיב ,ָאסַאל רעד טימ טרילוּפינַאמ טָאה ןוא
 ןייז ןרירטסנַאמעד וצ טיירג זיא רע זַא טריטרָאּפאר ןוא רימ וצ
 ,טסנוק

 ."אנוש , א טלעטשעגקעװַא קעדירפ טָאה ץַאלּפ םענעפָא ןַא ףיוא
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 רָאּפ ַא ןגױצעגנפיױהַא טָאה רע ןכלעוו ףיוא ןקעטש ַא ןעוועג זיא סָאד
 ביוא ןופ ןוא .יורטש טימ טּפָאטשעגנָא ,עקרַאנירַאמ א ןוא ןזיוה
 ַא טימ ןוא םורַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עלַא .?לטיה ַא
 קעדירפ .,"רעכַאמ-ןצנוק , םעד ףיוא טקוקעג ןקילב עשינָאריא ?סיב
 ןוא רעטעמ 20 ַא ןעגנַאגענּפָא זןיא טנַאה רעד ףיוא ַאסַאל רעד טימ
 ,ףֹוג ס'אנוש םעד ףיוא ַאסַאל יד ןפרַאװופױרַא ןעמונענרעטנוא ךיז
 .ןגיילרָאפ םיא טעוװ ןעמ טרָא ןכלעוו ףיוא

 .טגָאזעג רענייא טָאה -- .לגרָאג םעד ראפ שטייד םעד ּפַאכ --
 ףיוא ןלַאפעגנ זיא ןוא טפול רעד ןיא ןָאטעג ףייפ ַא טָאה ָאסַאל יד

 : .טרָא ןטמיטשַאב םעד
 .לּפענק ןטייווצ ןוא ןטשרע םעד ןשיווצ ָאסַאל יד ףיורַא ףרַאוװ ---
 "אנוש , םעד םורַא יז טּפַאכ גנַאלש ַא יוװ ןוא ָאסַאל יד טילפ סע

 ןוא טקיצמנע ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .טרָא םענעזיוועגנָא םעד ףיוא
 .ןטייקיאעפ ענייז ןרעדנוװוַאב

 -ַאב טָאה סָאוו ,רעקיצנייא רעד ןבילבענ קעדירפ זיא ךָאד רָאנ
 רעקיצנייא ןייק ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע ?ייוו ,ָאסַאל יד טשרעה
 טָאה ןכינניא .דלודעג סקעדירפ ןבָאה לָאז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ
 ףיוא טשינ ָאסַאל ןייז ןצונוצסיוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג קעדירפ
 .אנוש ןתמא ןא ףיוא רָאנ ,ןיקענאמ ַא

2 

 ןענעז שטייד םעד טימ טעברַאענטימ ןבָאה עכלעוו ,רעניארקוא יד
 -עסדערּפ , רעד .אפוג שטייד םעד ןופ רעלַאטורב ?יפ לָאמטּפָא ןעוועג
 ,יקנישטול (טונ-סטאטש) "זָאכווָאס , ןופ (רעטלַאוװרַאפ) "?עיטַאד
 ,םיתרשמ עשטייד עיירטענ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,אילוד אמאפ
 -ַאנ םעד ןלעטשוצנדירפוצ ףיוא טיוה רעד ןופ ןכירק ןגעלפ עכלעוו
 ןופ טלעטשענּפָא טשינ וליפא ךיז טָאה רע ןוא ,סאבעלאב ןשיצ
 -רַא יד ןעוועג ןענעז ןעיורפ זיולב ,רעדירב ענענייא ענייז ןקינייּפ
 -ָאמ ןיא רענעמ לייט רעטסערג רעד ?ייוו ,זָאכוזָאס ןופ סנרעטעב
 רעד ןיא המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ןרָאוװעג טריזיליב
 ןייק טהיפעגסיורַא שטייד רעד טָאה עקירעביא יד ןוא ײמרַא רעטיור
 .טעברַא ףיוא דנַאלשטייד

 -נטַאר רעד ןופ אנוש רענעסיברַאפ א ןעווענ זיא אילוד ַאמָאֿפ
 םיא ייב ,עיצַאזיוװיטקעלַאק ןופ ןרָאי יד ןיא טָאה עכלעוו ,טכַאמ
 ייז ןוא טנָאמרַאפ טָאה רע סָאװ דרע םיחטש עסיורנ יד ןעמונענוצ
 -חרזמ ןייק ןעמוק סרעלטיה טימ .זָאכווַָאס םעד ןבעגעגרעביא

 יד 'רעקמוא םיא ךיז ןלעוו סע זַא ,טפָאהענ רע טָאה ,עניַארקוא

 -רַאפ ןייז וצ טלעטשענ דְלַאב ךיז טָאה רע ןוא "ןטייצ עטוג עטלַא;
 .ןפַאלקש ענייז יו טלדנַאהַאב רע טָאה רעטעברַא עמערָא עלַא .גנוגיפ

) = 
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 צ ןבעגענרעביא ייז רע סָאה ןעגנַאלרַאפ ענייז ןריפסיוא טשינ ראפ
 ןייז טימ ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ןיילַא טָאה רע רעדָא ַאּפַאטשעג רעד
 ןוא ןַאמ ריא ןפלָאהעגטימ טָאה ,ַאסיליסַאװ ,יורפ ןייז .ןקעטש ןבָארג
 ,סעיצוקעזק/ יד ןיא ( מעג ר ךיוא ןיילַא לָאמטּפָא טָאה

 םעניימ טַאהעג ךיא בָאה ?פרעד רערָא לטעטש ןקימורַא ןדעי ןיא
 ןעמוק טייצ וצ טיִיצ ןופ טגעלפ רעכלעוו (רעדניבאפ) "יױנזַאיוװוס , ַא
 עקיטַכיװ עלַא ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןבעגרעביא ןוא רענַאל ןיימ ןיא
 ןוא ךעלטעלבדנולפ ןטיײרּפשרַאפ םוצ ןעמענטימ ןוא ןשינעעשעג
 -נישטול ףרָאד ןיא איאנזאווס ןיימ .רוטַארעטיל ענעטָאברַאפ ערעדנַא
 -רעד עריא .ַאיטַאק ןעמָאנ ןטימ ןרעניארקוא עננוי ַא ןעוועג זיא יק
 זָאכוװַָאפ רעקנישטוק ןופ ןעיורפ יד סָאװ ,תורצ יד ןנעוו ןעגנולייצ

 -סיױרַא ןנעלפ ,לעיטַאדעסהערּפ ןדליוו םעד ןופ ןייטשוצסיוא ןבָאה
 יז טָאה לָאמנייא .רענַאזיטרַאּפ עניימ ייב ננונערפיוא סיורג ןפור
 -נַאװש ַא טפָארטשַאב טָאה לעיטַאדעסדערּפ רעד ױזַאיו טרעדלישעג
 ןרעמש טשינ ריא לָאז ךיוב רעד ירכּב .סנקעטש 29 טימ יורפ ערעג
 ,'זא דרע רעד ןיא ?לבירנ ַא ןבארנעגסי א רע טָאה ,ןניײלוצקעװַא ךיז

 טָאה רע ןעוו .לבירנ םעד ןיא ךיוב ןטימ ןניילסיוא ךיז ןסייהעג ריא
 -טםוא יד טָאה ןקעטש םעד טימ לָאמ עטנעצ סָאד טגנא?רעד ריא
 -טע ןיא ןוא ןעייווסטרובעג עקיטייצירפ ןעמוקאב יורפ עכעלקילנ
 ױזַא טָאה לַאפ רעקיזָאד רעד .ןברָאטשעג יז זיא םורַא העש עכעל
 ןביוהעננא רימ ןבָאה ייז זַא ,סנרענַאזיטרַאּפ שניימ טכַארבענפיוא
 ןענרעלנָא ןוא יקנישטול ףיוא לַאפרעביא ןַא ןכַאמ לָאז ךיא ןריטיגַא
 ַא וצ טיירגעג דָארג טלָאמעד ךיז בָאה ךיא .לעיטַאדעסדערּפ םעד
 יא .שטנווו רעייז ןליפרעד טנעקעג טשינ ןוא עיצַארעּפָא רעקיטכיוו
 ד ןופ עיצַאנעלעד ַא ןעמוקעג רימ וצ זיא ּמורַא געט עכעלטע
 ,שארב .אוואפאדדנַא .ַאבויק רעטסיירד רעד .טימ - ,סנרענַאזימרַאּפ
 וצ יֹוזַאיוו ןַאלּפ .ַא טעברַאעגסיוא ןבָאה ייז ןַא ,ןדלָאמעג רימ ןוא
 רעד ןיא .זָאכווָאס רעקנישטול ןופ לעיטַאדעפדערּפ םעד ןטכינרַאפ
 ןוא רעוועג ןֶא ןעיורפ סקעז זיולב ןעמענ ליײטנָא ןלעוו עבאנפיוא

 .טביולרעד עיצידעּפסקע יד ןַאד ייז בָאה ךיא .ָאסַאל ןייז טימ קערורפ
6 
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 ןעגנַאנע;סיײרַא רענַאל רעזנוא ןופ ןענעז ןנרָאמירפ ןעירפ א ןיא
 ענעטכַאלפענ טימ ,סעטרעיוּפ עקיטרָא יד יװ ןָאטעגנָא ,ןעיורפ ?7
 ןיא ןבילקעגסױרַא ךיז ןמלָאװ ייז יוו יװזַא ,ןעלסקַא יד ףיוא ןברָאק
 רעווש זיא סע .סעדָאנַאי רעדָא ןעמאווש ןעלמַאז וצ ףיוא דלַאװ
 .רעטרילַאק ַא טימ ,סעטרעיוּפ יד ןופ רענייא ןיא ןענעקרעד וצ ןשוועג
 ,רוחב רעשטַאקנומפ רעזנוא ,ןרעטש םעד ףיוא טקורעגנָא עליישטַאפ
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 ןטאראפ ?סיבַא זיולב רשפא םיא טָאה סע .רַאידַאמ םעד קעדירפ
 -סיוראפ יד רעטנוא ברָאק ןיא .סיפ ןוא טנעה עסיורנ וצ ענייז
 .ָאסַאל ןייז ןגעלעגנ זיא ןעמאווש עטיירגעגוצ

 טימ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,עקנָאל רעסיורג רעד ףיוא
 ןייא ןיא .קָאטשניב ַא ןיא יו טעמושזעג טָאה ,דלַאװ ןטכידעג ַא ןופ
 -ַאב ןיא טכארבעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקַארט ַא סעברַאעג טָאה קע

 ייה יטימ ןרופ עטעוועדאלעננָא .ייה טסערּפ סָאװ ,ןישַאמ א גנוגעוו
 -ַאמ רעד וצ ןעמוקעגוצ רעהפיוא ןָא ןענעז ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ
 -יא ןוא טקידיילעגסיוא דלַאב ייז ןבָאה ןעיורפ רעקילדנעצ ווו ,ןיש
 ןיוש זיא טונימ רֶאּפ ַא ןיא .רעריטרָאּפסנַארט םעד ףיוא ןפרָאוװעגרעב
 -רַאפ ,עקימארנָאליק-קיצפופ ערעווש ןרָאוװעג ייה ןכייוו םעד ןופ
 -ענ טקישענּפָא סָאטיױוא טימ ןענעז עכלעוו ,סעקויט עטעוװעטַארד
 ףיוא .טנַארפ ןפיוא ייז ןריטרָאּפסנַארטוצּפָא ףיוא נוצ- םוצ ןרָאװ
 עטציהעצ יד ןיהווו ,קמענורב ַא ןעווענ זיא עקנָאל קע ןטייווצ םעד
 15 ַא .רעסַאװ ךָאנ ךעלנירק ענעמייל יד טימ ןייג ןנעלפ סנרָאטעברַא
 עטכידעג יד ןיא טריקסַאמרַאפ ךיז ןבָאה ?מענורב םעד ןופ רעטעמ
 .טראוװעג ןוא סנרענַאזיטרַאּפ 7 עניימ ,סעטסוק

 -אמטלַא ןַא עקנָאל רעד ףיוא ןרָאפענפיורַא זיא רעניײזַא 9 םורַא
 זיִא סע ןוא ,ןרָאסער טימ רעדער עכיוה ףיוא טעלָאירבאג רעשיד
 ןיא ,ריזח א יו טעשַאּפענסיוא .,ןַאמ רעקיד ַא ןכַארקענּפָארַא םיא ןופ
 רָארו א טימ .עפַאילש רענעיירטש ,גוצזא ןסייוו ,םענעטנושיל ַא
 רעטלּפענקעצ רעד רעטנוא ןופ .טנַאה רעד ןיא ןקעטש-קובמאב
 -ַאפ ,טייק ענעדלָאג עטיירב ַא טעקסַאילבעגסױרַא טָאה עקרַאנירַאמ

 .טעילישז םענעטעמאס ,ןצרַאוװש ןופ ןשַאט עקיטייז עדייב ןיא טקור
 אמאפ ןָאפ :ןָאכווָאס ןופ לעיטַאדעסדערּפ רעד ןעוועגנ זיא סָאד
 טָאה עכלעוו ,םיטש עקרַאטש ןייז טרעהרעד ךיז טָאה רלַאב .אילוד
 רעריטרָאּפסנַארט ןופ ןענזאיל סָאד וליפא ,םורַא ץלַא ןעירשעגרעביא
 ןופ ןפָאלעג רע זיא רענענושמ ַא יוװ .רָאטקארט ןופ ןּפאלק סָאד ןוא
 -רַא וצ רעלענש טנַאיענ ,ןנירשענ ,רעטייווצ רעד וצ ןרָאטעברַא ןייא
 רע .סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןקעטש םעד טימ טּפַאלקענ ,ןטעב
 סָאװ ,"סעקינשזַאטָאבַאס , יד ףיוא טנערענפיוא קרַאטש ןעוועגנ זיא
 ןייז םרוג ייז ןענאק טייקליופ רעייז טימ זַא ,ןייטשרַאפ טשינ ןליוו

 -סיוא הלילח ןלָאז טנָארּפ םעד ףיוא דרעפ עשטייד יד זַא ,וצרעד
 .רעננוה ןופ ןרנּפ

 ןופ סלײטענּפָא גנולצולּפ ךיז טָאה ,איטאק ַאיַאנזאיווס רעזנוא
 סננָאװ יד ןעװעדַאלסיוא ייב טעברַאענ טָאה עכלעוו .,"עדַאנירב , ריא
 טזָאלעג ךיז טנַאה רעד ןיא לנירק םענעמייל ַא טימ ןוא ,ייה טימ
 ךיז ;רעסאו טימ לנירק ַא טּפעלשענפיױרַא טָאה יז .?מענורב םוצ ןייג
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 ןופ דנַאר םעד הףיוא טצעזעגקעוַא ךיז קיאור ןוא ןעקנורטעגנָא
 ..םענורב

 קוק ַא ,טײהנזעװּפָא ריא טקרעמַאב טָאה לעיטַאדעסדערּפ רעד
 יז ,ןציז יז קידנעעזרעד ןוא ,םורַא ןניוא שדליוו ענייז טימ ןָאטענ
 .קידנרעה טשינ טכַאמעג ךיז טָאה ַאיטַאק .ןפור ןביוהעגנָא

 !עילַאנַאק עשיטעיווָאס וד ,טעברַא רעד וצ יינ ,רעלענש ---
 ! ןכערבעצ רענייב עלַא ריד ךיא ?עװ ןיינוצ ריד וצ דלַאב לע ךיא

 ,טצַאלּפענ ןיוש טָאה דלודעג ןייז .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר ַאיטַאק
 ךיז רע טָאה טנַאה רענעביוהעגפיוא רעד ןיא ןקעטש םעד טימ ןוא
 .םענורב םװצ ןפיול טזָאלעג

 רעד סָאוו ,עיסימָאק-סגנושרָאפסיױא רעד ןופ לָאקַאטָארּפ רעד
 ןלעטשוצטסעפ ידכב ,טקישענוצ טָאה שטורווא ןופ רַאסימָאק-טיבענ
 -רעביא ןייז ןרָאוװעג ןדנווושרַאפ זיא סע ןדנעטשמוא ַא רַאפ סָאװ ייב
 :טעטיולעג ױזַא טָאה ,ל?עיטַאדעסדערּפ רענעבעגעג

 טָאה ,םענורב םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה אילוד אמאפ ןעוו ןוא ,,...

 ךיז גננאלש ַא יוװ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןָאטעג לַאפ ַא גנולצוקּפ רע
 ענייז עלַא ןענעז ןָא ןאה ןופ ןוא ,סעטכוק יד ןיא טשטילגעגקעווַא
 "..,ןדנווושרַאפ ןרוּפש

 סעדירפ סָאװ ָאסַאל רעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה טנעה רָאּפ ןביז
 ןוא ,זלַאה ןפיוא לעיטַאדעסדערּפ םעד ןפרָאוורַאפ קיצנוק ױזַא טָאה
 סנרענַאזיטרַאּפ יד .סעטסוק עטכידענ יד ןיא טּפעלשעגניײרַא םיא
 טימ ?יומ סָאד טּפָאטשרַאפ ,סיפ יד ןוא טנעה יד ןדנובעג םיא ןבָאה
 -סיוא ןופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ךיז קידנגיוב ןוא עטאמש ַא
 סע ווו ,רעטעמ 800 ַא ןגָארטעגקעװַא םיא ,רעניארקוא ןטעשַאּפעג
 -וירפ רַאּפ ַא ןיא טנַאּפשעגנייא ןגָאװ ַא ייז ףיוא טרַאוװעג ןיוש טָאה
 .ךעלדרעפ עשינַאזיטרַאּפ עכעל

 ןטימניא רענעדנובעג ַא ןגעלעג םורַא העש ַא ןיא זיא אילוד אמאפ
 סנרענַאזיטרַאּפ עקידנרָאצ יד ןענַאטשעג ןענעז םיא םורַא ןוא רעגַאל
 זיא עטמלמַאזרַאפ עלַא ןופ .ןבעגנ םיא טיוט ןכלעוו ,ןטַארַאב ךיז ןוא
 .ןדירפוצ ןצנַאנניא טשינ ןעוועג רעקדורגָאװַאנ עקלייב ןייא

 --- לעיטַאדעסדערּפ םעד ןבָאה רימ סָאװו סױרַא טמוק סָאװ ---
 ןייא ןוא טנזיוט ןופ עירופ יד ,יוהפ ןייז זַא -- טהנעטעג יז טָאה
 עמערָא יד ןקיניײּפ רעטייוו טעוו ןוא ,יירפ רעד ףיוא זיא ,טכַאנ
 ? סעצינזָאכווָאס

 -- "נָאט ןופ דלעה , רעד ףליה וצ ןעמוקעג רעדיוו זיא ָאד ןּזא
 ,רַאידַאֿפ רעד קעדירפ

 -ּפִא טָאה רע .טגָאזענ רע טָאה -- .הצע ןא וצרעד בָאה ךיא ---
 ןוא רעדעפיילב ַא ןבענענ םיא ,טנעה יד םענעגנַאפעג םעד ןדנובענ
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 ווירב ַא יורפ ןייז וצ ןביירשנָא "ןטעבשנ , ןוא ,ריּפַאּפ עלענייב א
 : טלַאהניא ןקידננלאפ ןטימ

 ! ַאסיליסַאװ יורפ עטבילענ ליפ ןיימ

 ןשיווצ ןיוש ךיז ןיפעג ןוא טנוזעג ןעקנַאד וצ טָאג ןיב ךיא
 קעווַא ןוא הצע ןייד טגלָאּפעג בָאה ךיא .טניירפ עטוג ערעזנוא
 סָאד בָאה ךיא סָאו ךעלקילג ןיב ךיא ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד וצ
 ןיוש טְלָאװ םורַא ןכָאוװ רָאּפ ַא ןיא ?ייוו ,ןָאטענ סנטייצַאב
 עטיור יד זַא רעביא טיג ָאידַאר רעזנוא ,טעּפש וצ ןעוועג רשפא
 ןוא ןטנעמוקָאד עלַא ןערבראפ .רּפעינד םייב ןיוש זיא יײמרַא
 םעד ןיא טרעיומרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,דלָאג רעזנוא ךיז וצ םענ
 ייז ןוא ,סקניל ןופ ?לגיצ ןטשרע םעה רעטנוא ,קָאשטעּפירּפ
 ריד שוק ךיא .ןעמוק ריד ךָאנ טכַאנ עדַאיל ַא לעװ ךיא ,טיירג
 םייב עלַא טנכערעגסיוא רע טָאה ָאד) ךעלרעדניק ערעזנוא ןוא
 ןַאמ .רענעבעגענרעביא ןייד (ןעמָאנ

 .אילוד .ַאמָאפ

 ןטסטנעַאנ ןיא ןפרָאװעגניירַא ןרָאװענ זיא ווירב רעקיזָאד רעד
 -?וזער ןטרַאוורעד םעד ןבענעג טָאה ןוא ,לטסעק-טסָאּפ ַא ןיא ףרָאד
 יז ןעוו ןוא ,ןטעבַאפלַאנַא ןַא ןעוועג ךעלמענ זיא ַאסיליסַאוו .טַאט
 קעדירפ יוװ ,ןגָארטעגקעװַא םיא יז טָאה ווירב םעד ןטלַאהרעד טָאה
 ידכ ,(גניטלַאװרַאפ-ספרָאד) אדאר-לעס ןיא ,טנכערעגסיוא סע טָאה
 -עצ דלַאב ךיז טָאה םורַאױזַא .ןענעיילרעביא ריא םיא לָאז רעצימע
 יד וצ קעוװַא זיא אילוד ַאמָאפ זַא ,העידי יד ףרָאד ןרעביא ןגָארט
 ;בָאה עכלעוו טניירפ עטוג ןענופעג דלַאב ךיז ןבָאה סע .רענַאזיטרַאּפ
 ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא ןוא ,טכַאמ רעד טלייטעגטימ םעד ןגעוו
 רעדניק יד טימ ןסיליסַאװ ןעמונרַאּכ ןוא ָאּפַאטשענ יד ןעמוקעג זיא
 .טרעקעגנמוא טשינ רעמ ןיוש ךיז ןבָאה ייז ןענַאוװ ןופ ,שטורווא ןייק

 -ענ רע טָאה אאילוד אמָאפ לעיטַאדעקדערּפ םעד ךייש סָאװ
 ןיוש ןבָאה סרענַאזיטרַאּפ יד : ייז רַאפ ףוס ןרעגרע ןַא ךָאנ סַאה
 ...רַאפרעד טנרָאזעג טוג

 סע רעוועג ךעלצונ ַארַאפ סָאװ ןזיווַאב טָאה רַאידַאמ רעד קעדירפ
 .טנעה עשינַאזיטרַאּפ עטונ ןיא אסַאל יד ןרעוו ןעק
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 ןאמרעטסא לזייר

 ןניל ןעזעג ךיז רע טָאה ,ןניוא יד טנפעעגפיוא טָאה סירָאב ןעוו
 זיא לבעמ ןייק .רעמיצ םענעטכיולַאב לעה ,ןסיורג ַא ןיא ליד ןפיוא
 ןענַאטשעג זיא רעביאנגעק ?קניוו ןיא זיולב ,ןעוועג טשינ םיא ןיא
 ףיוא טניד סָאװ ןוא סעמרַאזַאק ןיא ןעז ןעק ןעמ סָאװ ,"קָאנַאטס, א
 רעטצינשעג רערעווש ַא ןיא זיא טנַאװ ןייא ףיוא .ןפקיב ןרַאּפשוצנא
 .טערטהָאּפ סרעלטיה ןעגנאהעג םַאר

 ,טניימעג טָאה רע .ןָאטעג טכַארטו ַא רע טָאה --- "? ךיא ןיב ווו,
 טָאה גנולצולּפ .ןגיוא יד טכַאמרַאפ קירוצ טָאה ןוא ,טמולח רע זַא
 טלָאװעג טָאה רע .םערָא ןקניל ןיא קיטייוו ןּפמעט ַא טריּפשרעד רע
 ייב ןענעז סיפ יד ןוא טנעה יד זַא ,טליפרעד טָאה ןוא ןצעזפיוא ךיז
 .ןדנובעגנ םיא

 יו םיא טָאה -- ?!ןשטייד יד ייב שינעננעפענ ןיא ןיב ךיא,

 -עג טשינ טָאה רע רָאנ ,קנַאדעג ַא ןָאטעג ּפַאלק ַא רעמַאה ַא טימ
 טימ ריפ ַא טיג רע .ןעשענ זיא סָאד ױזַא יוו ןענָאמרעד ךיז טנעק
 טלעטש עלייוו ַא ףיוא ,רעמיצ ןופ טנעוו עיורג יד רעביא ןניוא יד
 םיא ףיוא ןקוק סע .טערטרָאּפ .סרעלטיה ףיוא קילב  ןייַז ּפֶא ךיז
 ,ןורכז םעד ןָא טגנערטש רע ...ןניוא עזייב ,עטרַאּפשענסױרַא ייווצ
 עבלאז ... :רעדליב שנעסירענּפָא סױרַא ןבעווש לּפענ ַא ךרוד יוװ ןוא
 געוו םעד רעבירַא לענש ןפיול ,דלַאוו ַא ןופ סױרַא ייז ןעיינ טכַא
 ןגיל עכלעוו ,רעמייב עטקַאהעגּפָא יד וצ ןיוש ךיז ןרעטנענרעד ןוא
 ךיז ןרעהרעד סע ..געוו טייז רעטייווצ רעד ףיוא טרעגנלאוועגנא

 ןופ שינעטכידעג רעד ןױא ןיירַא ןיוש ןענעז ייז רָאנ ,ןסָאש עכעלטע
 ןשטייד יד ...עיציזָאּפ-גנוקידייטרַאפ ַא ןעמענראפ ןוא ןנייווצ יד
 ןסיש טסייה ,עּפורג רעד טימ ןָא טריפ רעכלעוו סירָאב ...ןָא ןפיירג
 טימ טרעוו אנוש רעד .ןליוק קינייװ ןבָאה ייז לייוו --- ,קיטכיזרָאפ
 ןטיירגוצוצ ?עפַאב ַא טינ סירָאב ...רעויסערגַא ץלַא טונימ רעדעי
 שינעטלעהַאב רעייז ןופ סױרַא ןעגנירּפש ןשטייד יד ...ןטַאנַארג יד
 ...רענַאזיטרַאּפ יד ןריקַאטַא וצ ידכב געוו ןרעביא ןפיול ךיז ןזָאל ןוא
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 -סיוא ..,רעפיירגנא יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעילפ ןטַאנַארג עכעלטע
 םעד ךרודַא לענש רענַאזיטרַאּפ יד ןַאד ןפיוק ,הלהב יד קידנצונ
 ענעגעזענּפָא גרַאב ןטייווצ ַא ןופ ּפָא ייז טלייט סָאװ ,ץַאלּפ ןעיירפ
 ..רלאו רעטכירעג ַא ןָא ךיז טביוה סע עכלעוו רעטניה ,רעמייב
 יד ןופ ןעיירשעגנ עדליוו יד טרעה רע ; רעטצעל רעד טפיוק םירָאּב
 ןבָארג ַא בילוצ שלייוו ַא .ךיז טלַאהרַאפ רע ...ןשטייד עטעדנווורַאפ
 ,םיא רעביא ןכירקרעבירַא רָאנ ...געוו םעד ףיוא טניל סָאו במעד
 ןפרָאװעגרעבירַא ןיוש רע טָאה סופ ןייא ...טעוװעטַארעג ןענעז ייז ןוא
 ןיא קיטייוו ןפרַאש ַא גנולצולּפ טליפרעד רע ...םיוב םעד רעביא

 ענייז ראפ ןבעווש ןָא ןבייה ןזיירק עטיור ןוא עלעג ...םערָא ןקניל
 ןבָאה ןשטייד יד ..,טשינ רע טקנעדעג רעטייוו סָאװ -- ...ןוא ןגיוא
 ןבָאה םירבח ענייז ...ןטשלחראפ ַא טּפַאכרַאפ ,סיוא טזייוו ,םיא
 ןטלָאװ ייז ; ןרָאװעג טעדנוװורַאפ זיא רע זַא טקרעמַאב טשינ יאדווא
 ןגיא ערעייז קידנלעטשנייא ;טזָאלעגרעביא טשינ רעכיז םיא
 : ...טעוװועטַארעג םיא ייז ןטלָאװ ןבעל

 ָאכע סנעמעוו ,טירט ערעווש ןסירעגרעביא ןבָאה ןקנאדענ ענייז
 ַא .רעמיצ ןקידייל ,ןכיוה םעד ןיא טּפאלקענּפָא ךיז קיכליה טָאה
 -רעד ךיז טָאה טנעה יד ןיא רעוועג ןשיטַאמָאטיוא ןטיס ,שטייד
 טימ ןסירָאב ףיוא טקוקענ עלייוַא טָאה רע .םיא וצ טרעטנענ
 "עג טימ ןוא לפַאנק יד ףיוא טיירדענסיוא ךיז  ,לכיימש ןשיניצ
 טינימ רָאּפ ַא .רעמיצ םעד ןופ ןעננאנעגסױרַא טירט ענעטפָאמ
 ןופ גנוטיילגַאב ןיא רעציפָא רעשטייד ַא ןעמוקעגניירַא זיא רעטעּפש

 זיא רעציפָא רעד .ןשטייד עטנפאווַאב ייווצ ןופ ןוא יורפ רעננוי ַא

 ,עקיציּפש ענייז םיא ףיוא טלעטשעגנָא ןוא ןסירָאב וצ ןעגנַאנעגוצ
 רערַאד ,רעכיוה רעד ןעזענסיוא טָאה טנוהרענעי ַא יװ .ןניוא עיורג
 ךעלגנעל ,לָאמש ַא טימ ,טנַאה רעד ןיא טורציּפש םעד טימ שטייד
 רעגנַאל ַא !וא עבמָאנ רעטקורענסױרַא ?סיבַא ,ןפיל שניד ,טכיזעג

 .זָאנ רעטיור
 !;םירָאב ןּבָאה ןשטייד יד .ןליופאב רע טָאה -- ! םיא טדניבעצ --

 סירָאב .סיפ יד ןוא טנעה יד טַײירּפַאב םיא ןוא .,,טלעטשעגקעווַא
 -עגנייא םיוק ןוא ןָאטעג לקַאװ ַא לָאמ רָאּפ ַא ךיז רוכש ַא יו טָאה
 -פיוא רע טָאה גנוננערטשנא סיורנ טימ .טכיוװעגכיילג סָאד ןטלַאה
 ךָאנ ,קיטייוו ןקראטש ַא ייברעד קידנליפ ,טנַאה עקניל יד ןביוהעג
 טשינ זיא ןייב רעד זַא ,טלעטשענטסעפ רע טָאה טַייקנדירפוצ טימ
 .ןכָארבעצ

 ךיז רעציפָא רעד טָאה --- .? ןעמָאנ ןייז זיא יו םיא געּרַּפ --

 ענַארפ ןייז טצעזענרעביא דלַאב טָאה יז .,ןליירפ רעד וצ ןדנאווענ
 : .שיניארקוא ףיוא

 י*
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 .ןגיוושעג טָאה סירָאב
 עטייווצ יד ןלַאפעג זיא -- ?רע זיא דַאירטָא סנעמעוו ןיא --ַ}
 א

 .ןגיוושעג טָאה סירָאב
 -לֵאד רעד וצ ןדנאווענ ךיז רעציפָא רעד טָאה -- םיא גָאז --
 ןעגניווצ וצ ףיוא ןעלטימ ענעדישרַאפ בָאה ךיא זַא -- ןרעשטעמ
 .ןדער ןביוהנא לָאז רע םיא

 .ןגיוושעג ץלַא טָאה סירָאב
 -םיוא םיא טָאה ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאנעגוצ זיא רעציפָא רעד

 -ניירַא ךיז טָאה ,טפול עשירפ םָארטש םעד טימ ןעמַאזוצ .טלַארּפעג
 ךיז טָאה רע .סעיצַאקַא עקידנעילב ןופ חיר רעד רעמיצ ןיא ןסירעג
 -ױצקעװַא ךיז ןסירָאב ןליױפַאב ןוא רעטצנעפ ןפיוא .טצעזעגקעווַא
 ,טורציּפש םעד רענניפ ייווצ טימ קידנעיירד .םיא ןגעקטנא ןלעטש
 .ןסירָאב וצ ןרעששטעמלָאד רעד ןרוה ןדנָאו ועל ךיז רע טָאה

 ןױא ןבעל ךָאנ טספרַאד ןוא טסנעק וד .גנוי ךָאנ טזיב וד --
 יד ךרוד ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז אי וד .קלָאפ ןייד ןצונ ןעגנערב
 רעייא ןעקדנַאורַאֿפ טלָאוװענ ןבָאה .עכלעוו "ןטסינומַאק-אעדוי,
 עדליוו סנילַאטס ראפ דלעפ עס ןַא ןיא שניארקוא
 רעד ןופ דנַאל רעייא טיירפַאב רעריפ רעזניא טָאה טציא .ןעיידיא
 טעוו קֶלָאפ רעייא ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,טסעּפ רעשיטּפיוװעשלַאב
 .הכולמ עקידנעטשבלעז ,עקיגנעהּפָאמוא ןא ןלעטשפיוא רע

 טכַארט ַא סירָאב טָאה -- ?דיי ַא ןיב ךיא זַא ,טשינ טסייוו רע,
 .טייקנדירפוצ טיס ןָאטעג

 א טימ טצעזעגראפ שטייד רעד טָאה -- רעביא ךיז נייל ---
 -יארקוא רעד וצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,םיטש רעכעלדניירפ רעטכאמעג
 יז ,רעטסעװש-ןקנַארק יד םיא וצ טגנערב : ןבעגעגוצ רע טָאה ןרענ
 םיא יטריפ ןאד ןוא ,ןסעּפָא םיא טינ ,דנווו יד 1 ןביא םיא-לָאז

 ,רעהרַאפ םעדה ףיוא טעניבַאק ןיימ ןיא {יירַא
 -יז טשינ טימ זיא סירָאב .רעמיצ ןופ ןעגנַאנעגסױרַא ןענעז ייז

 רעמיצ רעד .טקוקעגסױרַא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ טירט ערעכ
 -ענ רעטרעיומעג ַא ןופ קָאטש ןטרעפ םעד ףיוא ןעניפעג ךיז טָאה
 .רעטסיולק ַא רעדָא ,סָאלש ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו ,עדייב
 -יטכערּפ ַא ןגיוצעג ךיז טָאה טּפַאכרַאפ טָאה ניוא סָאד לפיוו ףיוא
 עכיוה טעשַאּפענ ךיז ןבָאה רעמייב יד ןשיווצ .ןטרָאנ-טסביוא רעּק
 .סיפ עטשרעדָאפ עטעטנעּפעג טימ דרעפ עשטייד

 -- סעיצַאמרָאפניא ןעמוקַאבוצסױרַא ידכב ןרעטַאמ רימ ןלעוו יז,
 רעקיטש ןסייר רימ ןופ ןגעמ ייז רָאנ -- טכַארטעג סירָאב טָאה
 טאה רע ..ןכערבוצניײא רימ ןבעננייא טשיינ יז ךיז סעוו ,שיילפ

 ףלל



 טָאה רעטעמ קיצנאווצ ערעסאוו ַא .דרע רעד ףיוא טקוקעגּפָארַא
 -צנעפ ןופ ןפרַאװסױרַא ךיז רשפא ןוא , .ריא ןופ טלײטענּפָא םיא
 "? ןךייל יד וצ עדנע ןַא ןכַאמ לָאמ ןייא טימ ןוא רעט

 ןָאטעג ּפַאכ ַא טנעה עקרַאטש ייווצ םיא ןבָאה טנעמַאמ םעד ןיא
 רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטצנעפ ןופ ןניוצעגּפָא ןוא ןעלסקַא יד .ייב
 -ַאב טָאה רע .גנַאנניײרַא םייב ךַאװ יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ שטייד
 זייוו ַא םיא רעטרעוו ןָא ןוא טנַאװ רעד ייב טלעטשעגקעווַא ןסיר
 סָאד .טַאמָאטױא םעד ףיוא ךָאנרעד ןוא רעטצנעפ ןפיוא ןָאטענ
 -רעד ךיז טעוו רע ביוא זַא ,ןייטשרַאפ םוצ ןבעגענ םיא רע טָאה
 ,ןסָאשעג ןרעוו רע טעוו רעטצנעפ םוצ ןרעטנענ

 -טעווש-ןקנַארק ַא טײמ ןרעשטעמלָאד יד ןעמוקעגניירַא ןענעז סע
 -םעלייק ,עיורנ טימ ,עקשטייד עטנוזעג עגנוי ַא -- עטצעל יד .רעט
 רעד ףיוא ץיירק ןטיור א טימ ןוא קורדסיוא םוש ןייק ןָא ןניוא עקיר
 -ַאב ןדניברעביא םוצ ןטָארטענוצ רעטרעוו ןָא זיא טסורב רעכיוה
 -עג ןייק טשינ ןעוועג זיא דנווו יד .טנַאה עטעדנווורַאפ יד ןסיר
 שיילפ ןכייוו םעד ךרוד ןעננַאגענכרוד זיא ליוק יד -- ,עכעלרעפ
 .ןייב םעד קידנרירנָא טשינ

 יד טריוורעסבָא טָאה סירָאב .ןפלָאהעג ריא טָאה ןרעניארקוא יד
 יד זַא ,טלעטשענטסעפ רע טָאה גנורעדנווורַאפ טימ .ןעיורפ ייווצ
 ,גנוטכַארַאפ ןופ ליפעג סָאד סױרַא טשינ םיא ייב טפור ןרעניארקוא
 עכלעוו ,רעניאהקוא עֶלַא יד וצ ךעלנייוועג ןליפ רענַאזיטרַאּפ יד סָאװ
 יד ןופ סרעטלַאװרַאפ עלַא יד טָא .שטייד םעד טימ טימ ןטעברַא
 -לָאד יד ,ןטאר-ספרָאד יד ןופ רעציזרָאפ יד ,ןוויטַארעּפָאַאק
 רעכעלרעפענ ליפ רַאפ ןטלַאהענ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה סנרעשטעמ
 ,טכיזעג ןסַאלב ,ןלעדייא םעד טימ ןרעניארקוא יד רָאנ .ןשטייד יד ןופ
 טימ ,רָאה עטלייטעצ טימ רעד ףיוא ,עטמעקעגוצ טַאלג יד טימ
 םעד טימ .;רעכעלזַאנ עניה ייד טימ ,?זענ ןכעלננעל ןכיילנ- םעד
 ןכירג ַא וצ ןעוועג ךעלנע רערעמ זיא ,ליומ םענעטינשעגסיוא-ןייש
 יז ןעוו ןעוועג םענעגנא וליפא םיא זיא סע .ןרעניארקוא ןַא וצ יו
 ןתעב ,ןניובנלע םעד ייב ןטלַאהעגרעטנוא קיטכיזרָאפ .םיא טָאה
 ,ריילטימ טימ טגערפעג לָאמ עלַא םיא טָאה ןוא דנווו יד ןדניברעביא
 .ייוו טשינ םיא טוט סע וצ

 עסיורג ַא ןוא ּפוז טימ רעלעט א ןגָארטעגניײרַא טָאה שטייד ַא
 טשרע רע טָאה ןסע סָאד ןעזרעד טָאה סירָאב ןעוו .טיורב קיטש
 ןוא טשרעהַאב ךיז טָאה רע רָאנ ,זיא רע קירעגנוה יו טליפרעד
 | .םעד וצ טרירענוצ טשינ ךיז

 .ןרעשטעמלָאד יד טנערפעג .טָאה -- ? טשינ וטסע סָאװ רַאּפ --
 ?וברַאפ טימ סירָאב טָאה --- ןסע ןייק טשינ ןיוש ףרַאד ךיא --
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 ךיז לָאז ךיא טליוו ריא זַא ,סייוו ךיא -- טהעפטנעעג גנורעט
 .ןרוטראט יד ןטלַאהסיוא רעגנעל ןענעק וצ ידכב ,ןקרַאטש

 וטספרַאד רשפא .ןברַאפ ערהעטצניפ ענױזַא ןיא ץלַא טשינ עז ---
 ןדיימוצסיוא ףיוא רָאג רָאנ ,ןטלַאהוצסיוא ףיוא טשינ קרַאטש ןייז

 םיטש רעכייוו ַא טימ ןרעניארקוא יד טגָאזעג טָאה --- .ןרוטרָאט יד
 ןיפ ןעגנַאנעגסױרַא רעטסעװש-ןקנַארק רעד טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא
 .רעמיצ

 טָאה "? ןרעניארקוא רעד ןופ רעטרעוו יד 'טיידַאב ןבָאה סָאװ,
 טנָאמרעד ךיז טָאה רע .רעמיצ ןיא ןיילַא קידנביילב טכַארטעג סירָאב
 םיא ףיוא טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא ןעלדנַאמ יו שכעלננעל עריא

 ןיא ףיט ןוא ,רעיורט םענעגרָאברַאפ ַא טימ יו ןוא דיילטימ טימ
 טָאה דלַאב רָאנ .גנונעפָאה ןופ קנופ ַא טקעוורעד ךיז טָאה ץרַאה ןייז
 עסיורג ַא טליּפשעג ןבָאה ןעיורפ ןעוו ןלַאפ ליפ יד טנַאמרעד ךיז רע
 -ַאב טָאה רע ןוא ,ןעגנושרָאפסיוא עשטייד עטריניפַאר יד תעב לָאר

 ךרוד ןריפרַאפ ןזָאל טשינ ךיז ןוא קיטכיזרַאפ רעייז ןייז וצ טמיטש

 עשטייד עטינעג א רעכינ זיא עכלעוו ,ןרעניארקוא רענייש רעד

 .ןטנענַא
2 

 ןלױּפַאב ןוא ןשטייד עטנפָאװַאב ייווצ ןעמוקעגניירַא ןענעז סע
 -ירָאק םענעטכיילַאב ךַאװש ,ןננאל ַא ךרוד .סיורָאפ ןייג וצ ןסירָאב

 -ָאק : טפירשפיוא ןא טימ ריט ַא וצ טהיפענוצ םיא ייז ןבָאה ,רָאד
 +שטירכיד ןַאמטּפיוה ,עירעמרַאדנַאשז ןופ טנַאדנעמ

 .טּפאלקעגננא ןבָאה ייז

 .םיטש עשירעלעפַאב ַא טרעהרעד ךיז טָאה -- !ןיירַא ---

 ןרעווש ַא ייב .טעניבַאק ןסיורג ַא ןיא ןעגנַאגעגניירַא ןענעז ייז

 -עג זיא ,ןריּפַאּפ ליפ ןגעלעג ןענעז סע ןכלעוו ףיוא ,שיט םענעבמעד
 טנעה יד טימ .טנעקעג ןיוש טָאה סירָאב ןכלעוו ,רעציפא רעד ןסעז

 טקורעגפיורַא קעשַאד ןטיירב םעד טימ לטיה סָאד ,ןשַאט-ןזיוה יד ןיא

 -עג טנַאדנעמָאק רעד זיא -- טכַאמרַאפ ןגיוא יד ןוא ןרעטש ןפיוא
 יו קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה ןוא לוטש ןכייוו ,ןפיט ַא ןיא ןסעז

 -ָאקעג יד טימ ןָאטעג ּפאלק ַא ןבָאה ןשטייד יד .ןפָאלשעג טלָאוװ רע

 שטנעמ ןייא יו ןוא טנַאה עטכער יד ןגניוצעגסיוא ,לפַאנק עטעוו

 -יופ ַא טימ טָאה רעציפָא רעד "! רעלטיה לייה, ; טעקוואהעגסיוא
 לייה , :טרעפטנעעג ,טנַאה עטכער ןייז ןביוהעגפיוא גנוגעווַאב רעל
 עטכַאמרַאפ טימ גנוגעווַאב ןָא ןציז ןבילבעג רעדיוו זיא ןוא "רעלטיה
 .ןגיוא

 ייב .טייקליטש עמענעגנַאמוא ןַא טשרעהעג טָאה טונימ עכעלטע

 טָאה ןוא ןרעשטעמלָאד יד ןסעזעג זיא טייז ַא ןיא לשיט ןיילק ַא
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 1 0 א

 ףיוא טקוקעג טָאה סירָאב .רעדעפיילב ןופ קע םעד ןסיבעג זעוורענ
 טימ טּפאמעג ,ןרעלטיה ןופ טערטהָאּפ ןסיורג םעד ףיוא ,רעציפָא םעד
 :שיניארקוא ןיא טפירשרעטנוא רעד טימ ,ןברַאפ-לייא עלקנוט
 ןפָארטעגנעמַאזוצ ךיז טָאה קילב ןייז ןעוו ."רעיירפַאב רעד ,רעלטיה,
 טָאה יז יו טקרעמַאב רע טָאה ןרעשטעמלָאד רעד ןופ קילב ןטימ
 -ַאּפ ןגיוב ןסייוו םעד ףיוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ןוא טלטיורַאפ ךיז
 .ןגעלעג ריא ראפ זיא סָאװ ,רֹיּפ

 קידנטייב טשינ ןוא ןגיוא יד טנפעענפיוא טָאה טנַאדנעמָאק רעד
 : ןרעניארקוא רעד וצ טעדנעוועג ךיז עיציזַאּפ ןייז

 " ךיז רע טליפ יוװ ,םיא גנערפ , - -
 .שיניארקוא ףיוא עגַארפ יד טצעזענרעביא טָאה ןרעשטעמלָאד יד
 -סערג ערעייא ןטלאהוצסיוא ףיוא ,קרַאטש גונעג ךיז ליפ ךיא --

 -- .םירבח עניימ ןופ םענייק ןטַאררַאפ טשינ ןוא ןעגנוקינייּפ עט
 .סירָאב טרעפטנעעג טָאה

 -- טנַאדנעמַאק רעה ,רעסעב ליפ ךיז טליפ רע זַא טנָאז רע ---
 סָאװ רַאּפרעד ךייא טקנַאד רע ןוא -- ןרעשטעמלָאד יד טגָאזעג טָאה
 .רעטסעװש-ןקנַארק יד טקישעג םיא טָאה ריא

 ןיא ,ךַארּפש עשטייד יד ןסעזַאב טקעפרעּפ טָאה רעכלעוו ,סירָאב
 ןוא ןרעניארקוא רעד ןופ גנוצעזרעביא רעד ןופ ןרָאוװעג טניוטשרעד
 ,ןרעלקרעד וצ סָאד סָאוװ טימ טסוווענ טשינ טָאה

 ,סענַארפ עלַא עניימ ףיוא קיטכירפיוא ןרעפטנע טעוװ רע ביוא --
 ךָאנרעד ןוא טרַאּפשרַאפ טייצ עצרוק ַא ךָאנ ןטלַאה םיא ךיא לעוװ
 .טנַאדנעמַאק רעד טצעזעגרָאפ טָאה --- .יירפ רעד ףיוא ןזָאלסױרַא

 -יפִא םעד ןצעזרעביא וצ ןזיווַאב טָאה ןרעניארקוא יד רעדייא ךָאנ
 : ןגירשעגסיוא ןיוש סירָאב טָאה ,דייר סרעצ

 ריא ,טרַאוװרעד רימ סָאװ סייוו ךיא ! דייר ערעייא טסיזמוא , --
 ,רענייב עניימ ןכערב ןוא שיילפ ןיימ ןסייר ןטערטוצ ןיוש טנעמ
 טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא טרַאוורעד ךייא זַא ,טקנעדענ רעבָא

ָ 
' 

 יז סרענרע ליפא ךצנ
 .טנַאדנעמַאק רעד טגערפעג טָאה -- ? רע טנָאז סָאװ ---

 -רעד ןוא טכַאװשענּפָא רעייז ךָאנ ךיז טליפ רע זַא טנָאז רע --
 ,ורוצ ןזָאל ייווצ ,נָאט ַא םיא טלָאז ריא זַא ךייא טעב ןוא ,טּפעש
 .סעיצַאמרָאפניא עקיטיונ יד ןבענ ןרעג ךייא רע טעוו ןַאד ןוא

 ,טגָאזעג רע טָאה סָאד טשינ זַא ,ןעיירשסיוא טלָאװעג טָאה סירָאב
 ןופרעד ןטלַאהוצּפָא ךיז טריטקיד םיא טָאה לוק ךעלרעניא ןַא רָאנ
 .גנורעדנווורַאפ טימ ןרעניארקוא רעד ףיוא טקוקעג זיולב טָאה רע ןוא

 רע זומ םעד ראפ רָאנ ,גָאט רֶאֹּפ ַא ורוצ ןזָאל םיא לעוו ךיא ---
 עכלעוו טשינ רע טסייוו יצ : סענַארפ עקידננלָאפ ףיוא ןרעפטנע רימ
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 עילוואראנ ?טעטש ןיא טריזינַאנרַא טָאה גנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ
 -ַאזוצ ןיא גנולעטשרָאפ-ַאלַאנ רעד תעשב ,ָאניק ןיא סיירפיוא םעד
 . 4המחלמ רעד ןופ טייצרָאי רעטייווצ רעד טימ גנַאהנעמ

 -עג טָאה --- "ַאשימ ַאידַאיד  ןופ גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ---
 .סירָאב טרעפטנע

 -עקלעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ עטעדניברַאפ ענייז ןענעז רעוו --
 ? עילוואראנ ןיא גנור

 .טשינ סייוו ךיא ---
 -ַאל רעד טציא ךיז טניפעג סע ווו ןגָאז טשינ רימ וטסנעק יצ ---

 4? ננוליײטּפָא "סאשימ שידַאיד , ןופ רעג
 : .ןגיוושעג טָאה סירָאב
 גייווש רָאנ ,ןייז טשינ לָאז סע סָאװ גָאז ...! רעלענש רעפטנע ---

 ןיב ךיא ,רימ ביולנ ...ןגעוו הבוט ןייד ראפ זיא סָאד ,דער ...טשינ
 ךיז טָאה --- ...ןזייוַאב ריד טנייה ךָאנ סָאד לע ךיא ,דניירפ ןייד
 .םיטש רעטנערענפיוא ןַא טימ ןסירָאב וצ ןרעניארקוא יד טעדנעוועג

 .ןניוושעג טָאה סירָאב
 ,לוטש ןייז ןופ ןסירענפיוא גנולצולּפ ךיז טָאה טנַאדנעמָאק רעד

 ּפעלק עקיכליה ייווצ טזָאלענּפָארַא םיא ןוא ןסירָאב וצ ןפָאלעגוצ
 ןוא ןגיוא יד ראפ ןעלדניווש ןביוהעגנָא טָאה ןסירָאב .םינּפ ןרעביא
 -רעטצניפ רעד ןיא ןעקניזנייא ןעגנַאפעגנא טָאה רעמיצ רעצנַאג רעד
 -ַאטשעג ןענעז סָאװ .ןשטייד רָאנ ,ןָאטענ ?קַאװ ַא ךיז טָאה רע .שינ
 ןעוו .םערָא יד רעטנוא טּפַאכענרעטנוא םיא ןבָאה ,םיא רעטניה ןענ
 ףיוא טייקיסילפ םערַאװ ַא טליפרעד רע טָאה ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע

 ןופ .ןענורעג ןבָאה טולב לקנוט סנּפָארט .פיל רעטשרעביוא רעד
 טשטילגענּפָארַא םַאזננַאל ךיז ןוא עקרַאנירַאמ רעד ףיוא זאנ ןייז
 .טעקרַאּפ ןקידנצנַאלג םעד ףיוא

 --- } ןייווש רעשיטסינומָאק וד ,ןדער וצ ןעגניווצ ריד לעוװ ךיא ---
 : .טנַאדנעמָאק רעד ןגירשעגסיוא טָאה

 ךָאד טדַאש סָאד ? טנַאדנעמָאק רעה ,ןגערפיוא ךיז סָאװ וצ ---
 -דניירפ ַא טימ ןרעשטעמלָאד יד ןפוחרעגנא ךיז טָאה --- ,דנוזעג רעייא
 יד טָא ןופ טײקרַאּפשעגנייא יד ךָאד טנעק ריא -- .םוטש רעכעל

 .ןעמוקַאבסױרַא טשינרָאנ ייז ןופ ריא טעװ סנזייב טימ .ןטידנַאב
 -ַאפ ןבָאה עכלעוו ןרעניאהקוא רעד ןופ רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד

 ןוא ריא ןשיווצ טשרעהעגנ טָאה סָאװ טייקמיטניא עסיוועג ַא ןטַאר
 טימ ןוא ,טקיאורַאב ?סיבַא םיא ןבָאה ,רעציפָא ןטעוװעדליוועצ םעד
 .לוטש םעד ףיוא טצעזענקעווַא קירוצ ךיז רע טָאה לכיימש ןקידלוש א

 -דלַאוװ עדליוו יד טָא עז ךיא ןעוו ןשרעהאב טשינ ךיז ןעק ךיא ---
 עשטייד יד סָאװ סטוג סָאד ןייטשרַאפ טשינ ןליוו עכלעוו ,ןשטנעמ
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 -ילַאער וצ זנוא ןפלעה טאטשנא ןּוא ,טכַארבעג ייז טָאה טכַאמרעוו
 ןרעטש ,עּפָארייא ןיא גנוונעדרָא רעיינ רעד ןופ ןַאלּפ ןסיורג םעד ןריז
 .זנוא ךָאנ ייז

 עכלעוו ,ןרָאטַאטיגַא עשיטסינומָאק יד ךרוד ןצעה ךיז ןזָאל ייז --
 -ַאב ערעייז וצ סַאה ןדנילב ןעייז ןוא קלאפ ןשיווצ םורַא ךיז ןעיירד
 .ןרעניארקוא יד ןבעגעגוצ טָאה -- .סרעיירפ

 ךָאנ .ןָאפעלעט ןופ ןעגנילק סָאד ןסירעגרעביא טָאה סעומש םעד
 לביירט סָאד טגײלענקעװַא טנַאדנעמָאק רעד טָאה ךערּפשעג ןצרוק ַא
 : ןרעשטעמלָאד רעד וצ ןדנאוועג ךיז ןוא

 רעמיצ ןיא ןגָארטנײרַא םיא סייה .טסנָאז וד ווו טביילב סע --
 םעד ןצעזראפ רימ ןלעוװ ןנרָאמ ןוא ןסע גונעג ןוא ץַארטַאמ ַא
 .רעהרַאפ

 שטייד ַא .רעמיצ ןקידייל ןסיורג םעד ןיא ןיירַא רעדיוו זיא סירָאב
 .רעסַאװ ל?ּפעט א ןוא טיורב קיטש ַא ,ץַארטַאמ ַא ןגָארטעגנײרַא טָאה
 טָאה ּפָאק ןיא .ץַארטַאמ םעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה סירָאב
 ןיא ןוא ,טּפַאכעג טָאה רע סָאװ ,ּפעלק יד ןופ טלדניוושעג ךָאנ םיא
 זיא סע, .טייקדימ עקידנגָאנ ַא טליפעג רע טָאה רעּפרעק ןצנַאג
 םיא ךיז ןבָאה דְלַאב ןוא ,טכַארטעג רע טָאה --- "ףוס רעד ןעמוקעג
 ידכב םיא ןקינייּפ ןשטייד יד יֹוװ רעדליב עכעלקערש טלעטשעגרָאפ
 זיא רעדיוש ַא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו תועידי םיא ןופ ןעמוקַאבסױורַא
 ,ןיינ, :ןעקנַאדעג עקיזָאד יד ןופ בייל ןרעביא ןעננַאגעגכרודַא םיא
 ןרעוו טעוװ סע ןעוו ,ןטיוט ךימ ןלעוו ייז זיב ןטרַאװ טשינ לע ךיא

 לעװ ,ךיא רעדָא ,רעטצנעפ ןופ ןפרַאװסױרַא ךיז ךיא לעוװו רעטצניפ |
 -רַאפ ,רע ןוא ריט רעד ייב טייטש סָאװ שטייד םעד ףיוא ןפרַאװ ךיז
 .-ןסיש רימ :טעוו -,ךיז .סידנקורייפ

 ןעקנַאדעג ענייז ןוא ,טקיאורַאב ?סיבַא םיא טָאה סולשַאב רעד
 טימ ןרעשטעמלָאד רעשיניארקוא רעד וצ ןגָארטעגנרעבירַא ךיז ןבָאה
 רעיורט טימ לופ ןגיוא ענייש יד טימ ןוא טכיזעג ןלעדייא ,ןסַאלב םעד
 ,רימ ביולג , :רעטרעוו עריא טנאמרעד ךיז טָאה רע .דיילטימ ןוא
 סָאװ .".ןזייווַאב ריד טנייה ךָאנ סָאד לעוו ךיא ,דניירפ ןייד ןיב ךיא
 זיולב טלָאוװעג םיא יז טָאה יצ ? רעטרעוו יד טימ טניימענ יז טָאה
 .ןפלעה וצ סעּפע טימ םיא קיטכירפיוא יז טניימ רשפא ןוא ? ןטסיירט
 -יארקוא רעד ןופ ןעגנולײטּפָא עצנאנ ןוא עטמַאַאב עשיניארקוא ליפ.

 ןפילטנַא ןוא סנטסָאּפ ערעייז טציא ךָאד ןזָאלרַאפ ייצילַאּפ עשינ
 ןופ תונוחצנ עסיורג יד ךָאנ ...רענַאזיטרַאּפ יד וצ רעדלעוו יד ןיא
 -נירט ךיז ַא ףיוא סערושטש יד יו ךיז ייז ןליפ ,ײמרַא רעטיור רעד
 ןיד ַא ןבענּפָא ןפרַאד ייז ןלעוו ןכינניא זַא ,ןליפ ייז .ףיש רעקידנעק
 ןיא םיבוט םישעמ ערעייז ראפ טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןובשחו

57 



 ,טנַאּפוקַא ןטימ טעברַאענטימ ןבָאה ייז סָאוו רָאי ייווצ יד ןופ ךשמ
 ךיז םורַא ױזַא ייז ןעניימ רענַאזיטרַאּפ יד וצ קידנעייגרעביא ןוא
 יז ןוא ,ַאזַא ךיוא ןרעניארקוא עקיזָאד יד זיא רשפא .ןשַאוווצנייר
 טימ ...? טנעה עשינלזנ יד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז ןפלעה םיא טעוו
 .ףֶאְלש ןרעווש ַא טימ ןפָאלשעגנייא סירָאב זיא ןעקנַאדעג עקיזָאד יד

 ,םיא טכַאװַאב סָאוװ שטייד רעד יווװ טרעהעג טשינ טָאה סירָאב
 -יצ ןיא טקוקענניירַא טָאה ןוא ריט יד טנפעעגפיוא לָאמ רָאּפַא טָאה

 -רַאפ רעד ןופ ןלארטש ענעדלָאג יד יו ןעזענ טשינ טָאה רע .רעמ
 םעד ןיא רעטצנעפ םעד ךרוד ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןוז רעקידנעיינ
 טימ ןוא דיירפ טימ טליפעננָא סע ןוא רעמיצ ןקיטעמוא ,ןקידייל
 ,ףֶאש ןוא יק יד ןופ ןעקומ סָאד טרעהעג טשינ טָאה רע .טייקכעלמייה
 -ענ טשינ טָאה ןוא ,םייה ַא דלעפ םעד ןופ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ
 רעמיצ רעד ןוא טכַאנ עקידרעמוז יד וצ םַאזננַאל טלַאפ סע יו טליפ
 ענייז ןיא טציא ןעוועג זיא רע .שינרעטצניפ ןיא טליהעגנייא טרעוו
 -עזעמ לטעטש ןבענ וועייסורדנא ףרָאד-טַאמייה ןייז ןיא תומולח
 ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז ..,רוּפכ םוי ברע זיא סע ...ןילָאװ ףיוא שטיר
 וצ ?טעטש ןיא ןיינ ךיז ןביילק םישובלמ עקיד'בוטז-םוי ןיא ןָאטעננָא
 רעטָאפ רעד ...עּפַאנַאק ַא ףיוא רעמיצ-סע ןיא טגיל סירָאב ...ירדנ ?כ
 ננַאל ךָאנ, : םיטש רעכעלזייב ַא ?סיב ַא טימ םיא וצ ךיז טעדנעוו
 ךָאד ןבָאה רימ ,ןקיטעּפשרַאפ רימ ןלעוו ריד בילוצ ? ןגיל וטסעוו
 ןוא ןביוהפיוא ךיז ליוו סירָאב "...ןייג וצ רעטעמָאליק יירד רעביא
 ןוא ןסָאנעגנָא יילב טימ יווװ זיא רעּפרעק רעצנַאנ רעד ...טשינ ןעק

 ןיירַא טיינ רעמיצ ןקיטייז ַא ןופ ...רבא ןייק טימ ןריר טשינ ןעק רע

 םעד ףיוא ?כיט ןדייז ,סייוו ַא טימ ןרעשטעמלָאד עשיניארקוא יד
 -יטרַאּפ ,ךיז עמושטעצ , : טנַאה רעד ןיא ?רוזחמ ןיילק ַא טימ ,ּפָאק
 רעמענעגננא ךייוו ַא טימ יז טגָאז -- ץרוק זיא טייצ יד -! רענַאז
 קיטכיזרָאפ םיא טצעז ןוא סמערָא יד רעטנוא םיא טמענ ןוא ,םיטש
 .ףיוא

 ...סיוא רימ רעה ,ךיז לייא ךיא ---

 -עג ץילב ַא םיא טָאה ?ּפמעל שירטקעלע ןַא ןופ ןייש עקרַאטש ַא
 יד .ףָאלש ןופ טּפַאכענפיױא ךיז טָאה רע ןוא ןגניוא יד ןיא ןָאט

 וענַאטשעג זיא םולח ןיא ןעזעג טשרָאקַא טָאה רע סָאװ ,ןרעניארקוא
 -נפָאװַאב ַא ןענַאטשענ זיא ריא רעטניה ןוא ,ןניובעגנייא םיא רעביא
 .שטייד רעט

 -תודוס ַא טימ טגָאזעג יז טָאה -- ערדלָאק ַא וטסאה ָאד טָא --
 .ןיײגקעװַא ןלעוו רימ ןעוו ןעלקיוופיוא יז טסעוו -- םיטש רעלופ
 טרָאד ,ןטראג רעד ךיז טקידנע סע זיב ךיז ראפ ךיילג ןייג טסעוו וד
 .ןטראווּפָא ריד ךיא לעוװ ךאילש םעד ףיוא
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 הר .4 ר א

 ןעמַאזוצ טָאה ןוא ץַארטַאמ ןפיוא לקעּפ ַא טגײלעגקעװַא טָאה יז
 .רעמיצ םעד טזָאלרַאפ שטייד ןטימ

 טשינ ךיילג ךיז טָאה סירָאב זַא ,לענש יװזַא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד
 'ףע טליפ טָא רָאנ ,טייקכעלקריוו יצ םולח ַא זיא סָאד יצ טריטנעירָא
 -עננא רע טָאה רעטצניפ רעד ןיא .סעּפע טניל סיפ ענייז ףיוא יו
 ןביוהעגנא יז רע טָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ .ערדלָאק ַא טּפַאט
 רעטנוא רע טליפרעד גנושַארעביא סיורג ןייז וצ ןוא ןעלקיוווצפיוא
 ןעמורק ַא ןוא קירטש עקרַאטש ,עניד ַא ,טעלָאטסיּפ ַא טנעה יד
 רע .ךעלגייווצ ענעקורט ןדיײנשּפָא םוצ ןצונ רענטרעג סָאװ ,רעסעמ
 .םעד רעטנוא קירטש יד ןוא רעסעמ םעד רעטנורַא לענש טקור
 -פיוא סיורג ןופ .שַאט ןיא טעילָאטסיּפ םעד טלַאהַאב ןוא ץַארטַאמ
 סָאד זַא ,םיא ךיז טכַאד סע ןוא ןפיילש יד ןיא םיא טּפאלה גנוגער
 -ַאב דלַאב רָאנ .דיירפ ןופ ןעגנירּפשסיױרַא דלַאב םיא טעװ ץרַאה
 עשינַאזיטרַאּפ ןייז קירוצ םיא ךיז טרעק סע ןוא ךיז רע טשרעה
 . .טכיווענכיילג

 ןגעוו ןטכַארט טשינ ןעמ ןעק ןפָאלשנייא טשינ ןלעוו עֶלַא ןמז לכ,
 ןוא ,ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה ."ןענַאד ןופ ןעמוקַאבסיורַא ךיז
 -קעוַא לייוורעה ךיז רע טָאה ,טכַאדרַאפ ןייק ןפורוצסיורַא טשינ ידכב
 -עג ןוא ערדלָאק רעד טימ טקעדענוצ ךיז ,ץַארטַאמ ןפיוא טגייּפעג
 ןֶא ןגעלעג ױזַא רע ןזיא גנַאל .טפָאלש רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמ
 ןיוש .םורַא רֶאֿפ טמוק סָאוװ ץלַא וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא גנונעוװַאב
 ,ריט ןייז רעטניה ךַאוװ יד ןטיבענ טָאה ןעמ יוװ לָאמ עטייווצ סָאד
 -לעוו ,םיטש-רענעמ עיור ַא טרעהעג ךיז טָאה רעמיצ ןקידתונכש ןופ
 ןוא ,"ןעכּפוּפ עביל ןיימ ,ןעכּפוּפ , : ןעגנוזעג רעהפיוא ןָא טָאה עכ

 -ענ ןיוש טָאה טייקליטש עטיוט ַא .ןרָאװעג ןגיוושטנא יז זיא ךעלדנע
 ןופ טירט עשימטיד יד טהעהעג ךיז זיולב ןבָאה סע ,םורַא טשרעה
 סעסירָאב ןיא גנַאננײרַא םעד םיהענ טָאה סָאוװ טַאדלָאס םעד

 .רעמיצ
 -ענוצ רעגניפ-ץיּפש יד ףיוא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה סירָאב

 לקנוט א יו .טנפעענפיוא ?יטש םיא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאג
 -נעשטשילב ליפ יד טימ למיה רעד ןעזענסיוא טָאה טעמַאס רעיולב
 ךיז ןבָאה רעמיוב יד זַא ,רעטצניפ ױזַא ןעוועג זיא סע .ןרעטש עקיד
 טקוקעגּפָארַא טָאה רע .עסַאמ רעטכידעג ןייא ןיא ןסָאנעגנעמַאזוצ
 ַא יװ -- .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה ןוא דרע רעד ףיוא רעטצנעפ ןוֿפ
 -ורַא יד רָאנ .טקעלפטנַא םיא ראפ ךיז טָאה טנורגּפָא רעצרַאוװש
 -כיילג ךיוא רָאנ ןקָארשעג זיולב טשינ םיא טָאה שינרעטצניפ עקימ
 ,טיירפעגנ קיטייצ

 -ביִזרֶאֹפ .רעטצנעפ םוצ קירטש קע ןייא ןדנובענוצ טָאה סירָאב
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 קידטש יד טנעה עדייב טימ קידנּפַאבנָא ןוא ,םורַא ןבענעג קוק ַא קיט
 ןיוש רע זיא םורַא סעדנוקעס רָאּפ ַא ןיא .ןשטילנּפָארַא ןביוהעגנא ךיז
 זיא םורַא .עלייװַא טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .זָארג ןטכייפ ןפיוא ןנעלעג
 קיטש ַא ּפָא טדיינש רע ...סקיטכעדרַאפ םוש ןייק ...ליטש ןעוועג
 ןופ גנוטכירנגעק רעד ןיא ריפ עלַא ףיוא ןכירק ךיז טזָאל ןוא קירטש
 רעד רעבָא ,לסיבַא םיא טעשטוקרעד טנַאה עטעדנווורַאפ .יד .רעיומ
 טימ טקעדַאב זָארג רעכיוה רעד ןופ ןוא דרע רעטכייפ רעד ןופ חיר
 .סיוראפ לענש ץנַאג ךיז טקור רע ןוא טשירפענפָא םיא טָאה .,יוט
 סָאד טרעההעד ןוא ,טעוליס עכעלגעווַאב ַא טייוו טשינ טסרעמַאּב רע
 םעד רענייצ עקרַאטש יד ןופ ןלאמ סָאד ןוא דרעפ ַא ןופ ןעקריפ

 קיטסַאה ךיז טיג ,דרעפ םוצ ךיז טרעטנענרעד סירָאב .זָארג ןקיטפַאז

 -פיוא זיא סירָאב .עווירג רעד ראפ ןָא םיא טּפַאכ ןוא ףיוא לעטש ַא
 טימ ךיז טײינַאב ןעמ ױזַא יווװ טסייוו ןוא ףרָאד ַא ןיא ןסקַאוװעג
 זלַאה םעד רעביא טעלג ַא ךעלדניירפ לָאמ רַאּפ ַא םיא טיג רע .דרעּפ
 םעד ןופ למייצ שירָאזיװָארּפ ַא ּפָאק ןפיוא סיוא םיא טדניב ןוא
 יד רע טיינשעצ רעסעמ םעד טימ .טַאהעג טָאה רע סָאװ קירטש
 סיפ עטשרעדָאפ יד ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז סע עכלעוו טימ סעטנעּפ
 םעד קידנריפטימ סיורָאפ ןייג קיטכיזרָאפ ךיז טזָאל ןוא דרעּפ ןופ
 רעד טקידנעעג ךיז טָאה טונימ רֶאֹּפ ַא ןיא .דרעפ ןעמַאזכרָאהעג
 .געוו-דלעפ רעטיירב ַא ןזיווַאב ךיז טָאה סע ןוא ןטראנ רעטכידעג
 ענייז .טקוקעגמורַא ךיז קיטכיזרָאפ ןוא ןייטש ןבילבעג זיא סירָאב
 ןיוש טָאה רע ןוא שינרעטצניפ רעד וצ טניוווענוצ-ךיז ןבָאה ןגיוא
 טייז רענעי ףיוא .ןדנַאטשנגעק עקימורַא יד ןעזעג ךעלטייד ץנַאנ
 טנָאזירָאה םעד ףיוא רעטייוו ןוא דלעפ קיטש ַא ןעוועג זיא ךאילש
 ןיוש ךיז טָאה רע .דלַאוו רעד ןענַאטשעג טנַאו עצרַאוװש ַא יוװ זיא
 -ַאב גנולצולּפ טָאה רע יו ,ךאילש םעד ףיוא ןיײגסױרַא ןבילקעג
 רע .סטכער ןופ םיא וצ ךיז טרעטנענרעד ןטָאש ַא סעּפע יו טקרעמ
 ףיוא ןייטש ןבילבעג ןוא טעילָאטסיּפ םעד ןעמונעגסיורַא לענש טָאה
 רעד ןעוו .ץלַא ףיוא טרידיצעד קידנעייז ,טרעווילגרַאּפ יו טרָא םעד
 סָאװ ,שטייד ַא טנעקרעד סירָאב טָאה ,טרעטנענרעד ךיז טָאה ןטָאש
 םיא טמיטשַאב טָאה רע .ךאילש םעד טכַאװַאב ,סיוא טזייוו ,טָאה
 ןצעזרַאפ ןאד רע טעוװ ןרעטייוורעד ךיז טעוװ רע ןעוו ןוא ןזָאלוצכרוד
 -עג טימ טָאה רעכלעוו ,שטייד םעד טריווװרעסבָא טָאה רע .געוו יז

 -ַאב גנולצולּפ רע טָאה םעד ןיא .סיוראפ טזײרּפשעג טירט ענעטסָאמ
 -צניפ רעד ןופ ןעמוװװשעגסױרַא יו זיא רוניפ עטייווצ ַא יו טקרעמ
 / .שטייד םעד ןעגנַאגעגכָאנ ךיז קידנענעכנג ןוא שינרעט

 ווו טרָא םעד ןופ רעטעמ רֶאּפ ַא ןעוועג ןיוש זיא שטייד רעד ןעוו
 -?יה ַא ןטינשעגכרוד גנולצולּפ טפול יד טָאה ,ןענַאטשעג זיא סיּרָאב
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 -כיר רעד ןופ ןעיירשעג טרעהרעד ךיילג ךיז ןבָאה סע ןוא ןפייפ קיכ

 רער ןיא ןגױלפעגפורַא זיִא עטעקַאר עטיוח ַא ןוא רעיומ ןופ גנוט-
 : .טפול

 טכארט ַא סירָאב טָאה -- ןפיולטנַא ןיימ טקרעמַאב ןבָאה .ייז,
 ."רענעלַאפרַאפ ַא ןיב ךיא --- ןָאטעג

 טכַאװַאב טָאה סָאװ שטייד רעד טָאה טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא
 ןייז ןפרַאװ ןביוהעגנא ןוא לּפמעל שירטקעלע ןַא ןדנוצעגנא געוו םעד
 טעילָאטסיּפ םעד טלעטשעננא ןיוש טָאה סירָאב .ןטראנ ןפיוא ןייש
 ךָאנ טָאה רע רָאנ .געוו ןופ ןעמיורוצּפָא םיא ידכב שטייד םעד ףיוא
 ייווצ טרעהרעד ךיז ןבָאה סע יו לגניצ סָאד ןָאט יצ ַא ןזיוװַאב טשינ
 רעה ןופ יו ןיא דלַאב ןוא ,ןלַאפעגמוא זיא שטייד רעד ןוא ;ןסָאש
 רעד ןיא טעילָאטסיּפ ַא טימ ןרעניארקוא יד ןעגנורּפשעגסױרַא דרֶע
 .טנַאה

 ן'יפ קעװַא רימָאל ,רעלענש , .ךאילש םעד ףיוא ףױרַא זיא סירָאב
 .םיטש רעטריוורענעה ַא טימ טלמַאטשעגסיױרַא יז טָאה -- "ןענַאד
 ןוא דרעפ םעד ףיוא ףױרַא ייז ןענעז ןטייווצ םעד רענייא קידנפלעה
 -רעד טָאה דרעפ סָאד .דלאוו םוצ גנוטכיר רעד ןיא קעווַא ּפָאלַאנ ןיא
 -עג ןגיוב ןופ לייפ ַא יו ןוא רעטייר ןטינעג ַא ןקור ןייז ףיוא טליפ
 זדלַאה םעד םורַא דרעפ סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה סירָאב .סיורָאפ ןפָאל *

 ןרעניַארקוא יד .ןפיול םוצ טסול ןבענענוצ םיא ףייפ ןדליוו ַא טימ ןוא
 ךיז יוו ןוא טרעמַאלקענוצ םיא וצ ךיז ,ןעמונעגמורַא ןסירָאב טָאה
 ריא ןופ טיײקמערַאװ סָאד טליפענ טָאה רע .םיא טימ ןסָאגעגנעמַאזוצ
 רעלעבָאנ רעד וצ טײקרַאבקנַאד ןופ ליפעג סָאד .רעּפרעק ןגנוי
 םיא וצ טעילוטענוצ ךיז יורטוצ ַאזַא טימ טָאה עכלעוו ,ןרעניארקוא
 זיא רע ןוא טייקסיירד ןוא טומ רעמ ךָאנ טימ טליפעננא םיא טָאה
 סָאד ןוא םינלזג תונחמ עצנַאנ טימ ןפמעק וצ ןעוועג טיירג טציא
 טָאה רע .ןעשעג טינ סטכעלש ןייק לָאז ריא ידכב ןבעגקעװַא ןבעל
 ךיז טָאה רעכלעוו ,דרעפ ןופ ןטייז יד רעביא סיפ יד טימ טּפאלקעג
 -דלַאװ עלָאמש ,עטלגנעלשעג יד רעביא ןגָארטעג ּפָאלַאג ןדליוו ַא טימ
 ןוא םינּפ סָאד ןסימשוצ םולב זיב ןבָאה ךעלנייווצ יד .ךעלנעטש
 .טליפענ טשינ סָאד טָאה רע רָאנ ,טנעה יד

 ןופ רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןעוועג ייז ןענעז טונימ רעדעי טימ
 טָאה לָאמ ןייא זיולב .ןגיוושעג ַײז ןבָאה טייצ עצנַאנ יד .רַאֿפעג רעד
 ןוא "? רענַאזיטרַאּפ ,ןעמָאנ ןייד זיא ױזַא יו , : טנערפעג םיא יז
 טנַאסרעוװיד ַא ,ברַאפדלַאנ סירָאב , :טרעפטנעעגנ ריא טָאה סירָאב
 טָאה ןסירָאב ."גנולײטּפָא-רענַאזיטהַאּפ רעשידיי סַאשימ ַאידַאיד ןופ
 ןוא ןָאטעג רעטיצ ַא יז טָאה רעטרעוו יד ייב זַא ,ןזיווענסיוא ךיז

 .טקירדענוצ רעקרַאטש םיא וצ ךיז טָאה
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 רעטפָא ץלַא רעטייוו סָאװ ןוא טמעטאעגנ רעווש טָאה דרעפ סָאד
 בָאה סָאװ ןעלצראוו עבָארג יד ןיא ןעּפעשטרַאפ ןביוהעגנא ךיז
 .דרע רעד ןופ טעשרַאטסעגסױרַא

 ֹורּפֶא ןבעג םיא זומ ןעמ ,דימ קרַאטש ןיוש זיא דרעפ סָאד --
 ױזַא ןיוש ןענעז רימ --- סירָאב טגָאזעג טָאה -- טונימ רַאּפ ַא ףיוא
 .ןביוקרעד סָאד ךיז ןענעק רימ זַא ,טייוו

 -ניא ןעוועג זיא סָאו ,דרעפ ןופ טשטילגעגּפָארַא ךיז ןבָאה ייז
 -עגקעװַא ךיז עדימ ןוא ,ענַאיּפ רעסייוו ןיא ןעקנוטעגנייא יוװ ןצנַאג
 רעטרעוו ןָא ןוא ןסעזענ ייז ןענעז עלייוו עגנַאל ַא .זָארג ןפיוא טגיול
 טסקַאװ סע זַא טליפעג טָאה סירָאב ,ןטייווצ םעד רענייא טכַארטַאב
 עכלעוו ,ןרעניארקוא רעלעדייא רעד וצ ?יפעג סיורג ַא ןצרַאה ןייז ןיא
 -קערש ַא ןופ טעװעטַארעג םיא ,ןבעל ןגייא ריא קידנלעטשנייא ,טָאה
 .טיוט ןכעל

 עריא ןיא קידנקוקניײרַא ןוא טנַאה רעד ייב ןעמונעגנא ריא טָאה רע
 : טגָאזעג ,ןגיוא ענייש ,עקיטעמוא

 ,!עקנערעג קיבייא סָאד לעװ ךיא .ןעקנַאד וצ ריד רימ ביולרעד ---
 רעוו רימ גָאז .טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג רימ טסָאה וד םערָאװ
 ליוו ךיא .ריד ןעמ טפור ױזַא יו ןוא ,וטסמַאטש ןענַאװ ןופ ,וטסיב
 'םעד ןסיוו ליוו ךיא .ןבעל ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ בָאה ךיא ןעמעוו ןסיוו
 .ןצרַאה ןיא ןנָארט קיבייא לע ךיא סָאוװ ,רעד ןופ ןעמָאנ

 טסָאה וד סָאװ ,ןייז רַאבקנַאד ףרַאד ריד ךיא רָאנ ,רימ וד טשינ --
 ןיא ,םונהיג םעד ןופ ןסיײרוצסױרַא ךיז טייקכעלנעמ יד ןבעגעג רימ
 ןיא ,רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןופ ךשמ ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו
 ךיא .טליּפשעג בָאה ךיא סָאװ ,לָאר רעשלַאפ רעד טימ ןקידנע וצ
 יד סָאד ,ןסיױטשעגנָא גנַאל ןופ ןיוש ךיז טסָאה וד זַא ,רעכיז ןיב
 .טנורגרעטנוא ןופ גארטפיוא ןטיול טריפעגסיוא ךיא בָאה לָאר עקיזָאד
 רעבָא ,קירוצ םישדח עכעלטע טימ ןקידנע טלָאזעג ןיוש יז בָאה ךיא
 ? ןיב ךיא רעוו ריס טסגערפ .וצרעד טײיהנגעלעג יד טאהעג טשינ
 ןיילק ַא ןופ רעדיינש ןשידיי ןעמירָא ןַא ןופ רעטכָאש ַא ןיב ךיא
 ..ןַאמרעטסָא עלעזייר ןיא ןעמָאנ ןיימ ןוא רּפעינד ןפיוא לטעטש
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 רעשטיוועראי דוד
 ,רבא ןדעי ןיא ךיז םייגעצ טסָארפ רעד ! "טַארב עינ םבש ,

 ."ןכַאמ טנעלפ עשטרימ עבָאב ןיימ סָאװ ,ןיירכ רעקידתבש רעד .יוװ
 -ור ןַײיז טראּפשעגנָא רעשטיווערַאי דוד טָאה רעטרעוו יד טימ --
 ןוא ,םיוב ַא ןיא טעננַאב ןפרַאש ,ןקידנצנַאלג ןטימ סקיב עשיס
 -ַאזיטרַאּפ ןסייה ןרעביא טנעה ענעריורפרַאפ ,עיולב יד ןגיוצעגסיוא
 טלייצענרעביא יוװ רע טָאה קילב ןטלכיימשעצ ַא טימ .רעייפ ןשינ
 -ַאב ַא טימ טָאה .ןוא ,רעייפ םורַא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד
 : ןבענענוצ ןָאט ןשירעלעפ

 .געוו ןיא ןטיירג ךיז ןענעק רימ ? ָאד ןיוש ןענעז עֶלַא --=
 קַאּפ ןסיורג ַא טימ ןַאמרעננוי רעכיוה ַא ןעמוקענוצ זיא רעייפ םוצ

 רעטעמיטנַאס ַא ןעגנַאהעג םיא ייב זיא זדלַאה םעד ףיוא .סעטַאמש
 טקעטשעגניירַא ןעוועג ןענעז עקרַאנירַאמ רעד ןופ עּפַאלק ןיא ןוא
 ,עטייווצ .יד ןוא םעדָאפ ןסייוו ןננַאל ַא טימ ענייא :; ןעלדָאנ ייווצ
 .רעדיינש רעד ,רעקסבעטיוו םהרבַא ,ןעוועג זיא סָאד .ןצרַאװש ַא טימ
 בָאה -- עבַאגפיוא רעייא ןרעלקפיוא ךייא ךיא לעוװו טציא --- |
 -נוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .עטלמַאזרַאפ יד וצ טעדנעוועג ךיז ךיא

 טקירהענגוצ ךיז ןוא רעייפ ןפיוא ךעלגייווצ עשירפ ןפרָאוװענרעט
 .רימ וצ רעטנענ

 -עד ןטלַאהרעד זיא סע -- ןביוהעננא ךיא בָאה -- ,םירבח --
 רעכלעוו ,גוצ-רעצנַאּפ ַא ןַא ,עמַארגָאידַאה ַא עװקסָאמ ןופ ןרָאװ
 טרעדנוה עכעלטע קסרוק ןייק טהיפ ,סענָאנַאװ 22 ןופ טיײטשַאב
 .ןעכנימ ןיא עליש-ןטָאליּפ יד טקידנעעג ןבָאה סָאװ ,ןטָאליּפ עשטייד
 ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןענַאלּפָארעַא יד ןעמענרעביא טרָאד ןפרַאד ייז
 גוצ רעד ןזיא ירפרעדניא ןטכענ .םָארדָארעַא ןקיטרָאד ןפיוא ןיוש
 ןוא ,עקווָאטעּפעש ךרוד טכַאנייב ,ווָארוקסָארּפ ךרוד ןראפעגכרוד
 ןפיוא ןייז רע טעוװ גָאטרַאפ ןגרָאמ רעדָא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טנייה
 .ןעיטסאראק ןוא דָארָאגימעיס ןשיווצ געוו

 ףיוױרַא גוצ רעד זומ ישטיווָאּפָאשט-דָארָאגימעיס טינשּפָא םעד ףיוא
 זַא ,סיוו טזומ ריא .ןגײלקעװַא טעוו ריא סָאװ ,ענימ רעד ףיוא
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 רעשינַאזטרַאּפ רעד ךיוא ןעמוקַאב ןבָאה סעמַארגָאידַאר עכעלנע
 ,"סעצווָאטיש , יד ,"עניארקוא רָאי 25, ןעמָאנ ןרעטנוא "דַאירטָא ,
 יד ןיײא ךיז ןעניפענ עכלעוו ,ןעגנוליײטּפָא עקירעביא עלַא ךיוא יו
 ןוא ,ווָאגינרעשט-ַאקוָאטעּפעש עינילןַאב רעד סיואננעפ רעדלעוו
 -מַא רעזנוא רעבא .טנָארפ ןזיב ןייגרעד טשינ סיוועג טעוװ גוצ רעד
 טרעדנוה עכעלטע יד זַא ,ןרעדָאפ דובכ רעלַאנָאיצאנ ןוא עיציב
 אקווד סָאװ ,ענימ רעד ךרוד ןעמוקמוא ןלָאז רעדרעמ עשטייד עננוי
 טזיב וד ,דוד ,ָאזלַא .טניילעגרעטנוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 וטסייוו געוו םעד .עיצַארעּפָא רעקיזָאד רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 סָאװ ,לקירב ןלאמש םעד רעטנוא ןגיײלקעװַא וטסעוו שנימ יד ןוא
 ןעגנַאגעגַרעבירַא ןענעז רימ תעב ןזיוועגנא ךָאו ענעי ריד בָאה ךיא
 לָאצ עקידננונעג ַא ךיז טימ ןעמענטימ לָאז רעדעי .עיניל-:ַאב יד
 :עו רעשטארוווא םעד ףיוא ןיינפיורַא טעוו ריא זַא ןוא סעטַאמש
 -רָאט סע :טקנעהעג רָאנ ,ךיש יד ןדניבמורַא ייז טימ ריא טלָאז
 -יד רעד ךָאנ .לקירטש רעדָא עקטַאמש לקיטש ןייק ןביילב טשינ

 טפרַאד נעוו םעד ףיוא ןיינפיורַא קירוצ טעוו ריא ןעוו ,עיסרעוו
 .ךיז טימ ןעמענטימ ייז ןוא סעטַאמש יד ןעמענּפָארַא ?ענש ריא
 ןלעוו סנטשרע : ןליצ ייווצ ןכיירנרעד ריא טעוװ רווענַאמ םעד טימ
 םעח ףיוא ןרוּפש ןייק ןזָאלרעביא טשינ סיפ ענעדנובעגמורַא 'יד
 ןשטייד יד ביוא זַא ,זיא רקע רעד רָאנ .יינש םענערָארפרַאפ-קרַאמש
 ןלעוו טנוה-ריּפש ךייא ךָאנ ןקישסיױרַא סיירפיוא םעד ךָאנ ןלעוו
 יד ןעמענּפָארַא טעוװ ריא ווו טרָא ןזיב זיולב ןייגכָאנ ךייא ךָאנ ייז
 ןרעוו ןוא ןרוּפש ערעייא ןרילרַאפ ייז ןלעוו ןַאד ןוא סעטַאמש
 טכַארט ,קיטומ ,קיטכיזרָאפ טייז ,ץֶלַא זיא סָאד .טריטנעירָאזעד
 זיא ?מיה רעה .נלָאפרעד םעד ןיא רעכיז טייז ןוא טיוט ןגעוו טשינ
 ,טכאנ ערעטצניפ קרַאטש אייז טעוװ סע זַא ,ױזַא ,טנקלָאװרַאפ רעייז
 ןענעק ריא טעוו םורא העש ַא ןיא םערָאװ ,וצ ךיילנ ךיז טיירנ
 .ןײגסױרַא

 טקוקעג ןוא רעמינּפ עטסנרע טימ ןסעזעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד
 עקידרעטניוו יד ןלַאפוצ ןביוהעננא לענש טָאה- סע .רעייפ םעד ףיוא
 םעד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רענייא .טכַאנ
 ןביוהעגנא קידנעשטשערט ןבָאה עכלעוו ,ןגייווצהענסָאס עכעלטע רעייפ
 סָאװ ,סענסָאס עטלַא יד קידנטכיײלַאב ,רעייפ לעה ַא טימ ןענערב
 טימ טקעדַאב ,ןנייווצ ענעניובעגנייא יד טימ םורַא ןענַאטשעג ןענעז
 .יינש טכיש ןבָארנ ַא

 -ייצ רעשטייד ?קיטש ַא ןיא טיירדרַאפ טָאה רעשטיוועראי דוד
 קידנענערב ַא רעייפ ןופ ןעמונעגסױרַא ,סָאריּפַאּפ ןבָארג ַא גנוט
 ּלָאמ רָאּפ ַא טָאה רע !עוװ .טרעכיורַאפ םיא ןיא ןוא עלעגייווצ
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 זיב ןייז ףיוא ְךיִז טָאה ,ךיור ןקרַאטש םעד ךיז ןיא ןגיזצעגנייַרַא :
 ַא טָאה רע .?כיימש רעקיטומטוג ַא ןזיווַאב םינּפ ןטסנרע ןַאד
 : םירבח יד וצ טעדנעוועג ךיז ןוא טייז ַא ןיא ןבעגעג ייּפש ןקַאטשעג

 טנייה זא ,ריא טקנעדעג יצ ??סָאר ןיא יו ריא טציז סָאװ ==
 -עראי דוד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו ? םירוּפ ברע זיא
 לָאמש םיא טנעלפ ןעמ יוװ רעדָא ,קינטרָאֿפסנַארֿט רעד ,רעשטיוו
 ןטלַאהַאב דלַאװ ןיא ןציז םירוּפ ברע טעוו ,הלגע לעב רעד דוד ,ןפור
 גוצ א ןסיירפיוא ןייג ןביילק ךיז ןוא ןלזג-דלַאוו ַא יוװ ןטַאנַארג טימ
 ? (רעילפ) סעקישטָאיל עשטייד טימ

 ןיא טכַארטרַאפ קידנקוק ןוא ןרָאװעג טסנרע רע זיא לָאמַאטימ !
 .ןייֵלַא ךיז וצ יו ןדער ןביוהעגנא רע טָאה טקנוּפ ןייא

 ןיא רעטָאפ ןיימ ןגניוא עניימ רָאפ טייטש רעקידעבעל ַא יו ---
 ..שרדמ תיב ןופ עדהייב !עמוק רימ ...עטָאּפַאק רענעסַאלטַא רעד
 ,קיטכיל זיא בוטש ןיא ...טכַארבעג ךיז טימ ךיוא רימ ןבָאה חרוא ןַא
 -ַאב ,שיט םעד ףיוא ...עלעקניוו ןדעי ןיא טקעמש סע .ןייר ,םערַאװ
 -סיוא יד ןיא טכיל יד ןענערב ,ךעטשיט ןסייוו-יינש ַא טימ טקעה

 טגיל ךעטשיט םעד ףיוא ...רעטכייל ענעשעמ ,עקידנצנַאלג ,עטצוּפעג
 עקידנקעמש טימ קעסימָאלַאּפ ַא ...שטעליוק-םירוּפ רעסיורג ַא

 ...טָאּפמָאק טימ ?סיש עפיט ַא ןיא ןּפרַאק
 -רַאּפ רָאּפ ַא ןבָאה םילכַאמ עקַאמשעג עכלעזַא ןענַאמרעד םייב

 ליומ ןיא ןעמוקעג ייז זיא סָאװ ,ענילס יד ןניּפשעגסיױא רענַאַיט
 ' ..ןיירַא

 הכלמ תב ַא יװ -- טצעזעגרָאפ דוד טָאה -- עלהרש ןיימ ---
 ןכלעוו רעטנוא ןופ ?כיטדּפָאק טיוה ַא טימ ,לכעטרַאפ סייוו ַא ןיא
 -ענ טָאה ,ראה עטלזיירקעג עצרַאוװש יד טראּפשעגסיױרַא ןבָאה סע
 יװצ ענייט ךיא טלַאה .ינק יד ףיוא ..,שיט .םֹוִצ ןצעז ךיז ןטעב
 ...ךעלרעדניקי ערעייט

 .ץפיז ןפיט ַא טינ ןוא ליטש עלייוו א ףיוא טביילב דוד

 ...| עֶלַא ,טעדרַאמרעד ןשטייד יד ןבָאה עֶלַא --

 -יוררעד-טינ םעד רעדיילש ַא קיטסַאה רע טיג רעטרעוו יד ייב
 ,ןטסיופ עטלייברַאפ טימ ןוא ,ןיירַא רעייפ ןיא סָאריּפַאּפ ןטרעכ
 : סיוא רע טיירש ,דלַאװ םעד ףיוא קידנזייוו

 ןּפָארט רעדעי ראפ !המקנ ןעמענ ןפרַאד רימ ,ןדיי ! המקנ --
 ! טוב שטייד ןכייט ןסיגרַאפ רימ ןפרַאד טולב שידיי

 טרעהעג זיולב ךיז טָאה סע ,!רָאװעג ?יטש עלייוו ַא ףיוא זיא סע
 טייצ ןופ ןוא רעייפ ןיא ךעלנייווצ ענעקורט יד ןופ ןעשטשערט ּסָאד
 .ףלעוו יד ןופ ןעיאוו שטייוו סָאד טיוצ וצ
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 ַא ךָאנ ןבעגעגוצ דוד טָאה --- ןופרעד ןטכַארט טשינ רעסעב --
 ,ָאזלַא .עיצקא רעזנוא ןגעוו ןדער רעסעב רימָאל --- .עזיוּפ רעגנַאל
 ןיא יו רָאפ ךיז לעטש ךיא .גוצ-רעצנַאּפ םעד ןסיירפיוא רימ ןעייג
 עטריזַארענּפָא ןייר ,עטעשַאּפעגסױא יד ןציז סענָאנַאװ עמערַאוו יד
 ייז טעשטוקרעד עװוכַאּפ רעד רעטנוא ןזיול ןייא ןייק .סעקושטייד
 ןופ סעדעד-סדיישּפָא יד ןרעיוא ערעייז ןיא ךָאנ טגנילק סע .טשינ
 ןטָאילָאמַאס יד ןעמענרעביא קסרוק ןייק ןרָאפ ייז .סרערעל ערעייז
 ייז זַא ,ןעניימ ייז ...קיטומ ,טסיירד ןענעז ייז ...(;ענַאלּפָארעַא)
 -סייוו יד טימ ,ןעלגיופ ענעלָאטש יד ףיוא ןצעזקעװַא ךיז ןלעוו
 ףיוא ילפ ַא ןבעג ןלעװ ןוא ,ןעלנילפ יד ףיוא ןציירק עצרַאװש
 -עצ ןלעוו ייז .סעבמָאב ןופ ?גָאה ַא טימ ןפרַאװַאב יז ןוא עוקסָאמ
 ערעייז ףיוא ןיוש ןעעז ייז ןוא ייז ןביולג ,"סור ןשירַאנ, םעד ןּפאלק
 רעד ןוא ...ןעגנונעכייצסיוא ערעדנַא ןוא ןציירק-ןזייא יד ןרידנומ
 -- ,ייז ןטכארט ױזַא ...ןעייפַארט יה ןוא ןעיורפ עשיסוח יד -- רקע
 -נַאּפעג יד ןיא קידנציז ,ןרָאטַאיװַא עשטייד טרעדנוה עכעלטע יד
 -רַאפ ןוא ,ןייוו ןשיזיוצנַארפ לזעלג טוג ַא ייב סענָאנַאװ עטרעצ
 ...(שיילפ-ריזח) "קעּפש , ןשיניארקוא לקיטש טעפ ַא טימ קידנסייב

 טא .שרעדנַא טכַארט ,הלגע לעב רעשטיווערַאי רעד ,ךיא רעבא
 -נוא ךיא לעוו ?קירב םעד רעטנוא ןוא ,"ּפיסַאנ , רעכיוה רעד  זיא
 טימ רענעסַָאנַאב א ןצנאנניא ךיא טכַארט -- "ענימ יד ןגיילרעט
 ףלעווצ רעד טימ ריצַאּפש ןקידרעטעמָאליק .80 םעד ןופ סייווש
 עּפארד ץַאק ַא יוװ ןוא ...סעציילּפ יד ףיוא ענימ רעקידרעטעמָאליק
 ןיא ןוא ענימ יד רעטנוא נייל ,"ּפיסאנ , םעד ףיוא ףױרַא ךיז ךיא
 רָאּפ ַא ּפָא ףיול ,קִירוצ ּפָארַא ןיוש ךיא ךירק םורַא טונימ רָאּפ ַא
 -כיֹּזרֶאפ קידנטלַאה ,יינש ןיא ןייא ךיז בָארנ ןוא רעטעמ טרעדנוה
 -ייוצ סנעמעוו ,רונש ןטסעפ םענעדייז םעד טנַאה רעד ןיא קיט
 טימ .ענימ רעד ייב "קינשטעּפזעב , םעד וצ ןדנובעגוצ זיא קע רעט

 ,הלגע לעב רעשטיוועראי רעד ,ךיא טרַאו ץראה קידנעּפאלק ַא
 ןוא גיל ךיא ..,רָאי ַא זיא טונימ  ַא ...גוצ ןקידנעייגנַא םעד ףיוא
 -ּפָא ןבעל קיטש א, ...ןטכַארט וצ סָאװ ןופ ָאד זיא סע ...טכַארט
 לקיטש םעד ףיוא טנידרַאפ ךעלרע רעבא ,רעווש טעוװרָאהעג ,טבעלעג
 ךעלרעדניק טאהעג ,טַאהעג הנותה המחלמ רעד ראפ רָאי 9 ...טיורב
 ןופ ןבָאה לָאז בוטש יד זַא ,ץלַא ןָאטענ ...ךעלמיכאלמ ייווצ יוװ
 וצ ןעוועגנ קיאעפ טשינ זיא סָאוװ ,רעטָאפ ןטלַא םעד ...בוט לכ
 סע .טבעלעג ןעמ טָאה .ױזַא ןוא ...טלעפעג טשינראג טָאה ןטעברַא
 ןעיצרעד ןנעוו טכַארטעג בָאה ךיא ...ןדייל ןוא ןדיירפ ןעוועג זיא
 -ערנ ַא טימ זיוה יינ א ןעיובסיוא ןבילקענ ךיז בָאה ךיא ,רעדניק
 ףוס םוצ ןוא טבעלענּפָא ןבעל קיטש ַא ...דרעפ יד רַאפ לַאטש ןרעפ
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 -לַאפ ַא ןעוועג זיא ןובשח רעצנַאג רעד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה
 ...רעש

 :טצעזענרָאפ ןַאד ןוא עלייוו ַא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה דוד

 ןסלער ענעריורפעגנא יד ןופ ןענזיוו סָאד ךיא רעהרעד םעד ןיא
 -ַאְל םעד ןופ ךעלרעייפ עטייוו ךיז ןזייווַאב םורַא עלייוו ַא ןיא ןוא
 טימ ...רעטנעָאנ ןוא רעסערג ץלַא לָאמ סעדעי ןרעוו עכלעוו ,וויטָאמָאק

 ןופ ...גוצ ןקידנעייגנָא םעד ףיוא ךיא טרַאו םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא
 ןּפאלק סָאד רעה ךיא ...ןפיילש יד ןיא שזַא טשיור גנוגנערטשנא
 ןיוש ךיז טרעה סע ,טנעָאנ רָאג ןיוש זיא גוצ רעד ...ץרַאה ןגייא ןופ
 -ָאמָאקָאל ןופ ןעּפַאס ערעווש סָאד ןוא רעדער יד ןופ ןּפאלק סָאד
 זיא סע ווו ,טרָא םעד ףיוא ןראפעגפיורַא ןיוש רע זיא טָא ...וויט
 ...ןטרַאװ טשינ רעמ רָאט ןעמ ...ענימ יד טגיילעגרעטנוא

 טרעהרעד סע ..,רונש םענעדייז םעד יצ ַא קיטסַאה ןאד בינ ךיא..
 עדייב ףיוא ךיז טיצ סָאװ ,דלַאװ רעד .לַאנק רעקידלַאוװעג ַא ךיז
 יד טמוק םעד ךָאנ דלַאב ..,לָאמ ליפ םיא טלָאהרעדיװ ,געוו ןטייז

 רענייא ףױרַא ןעילפ סאו ,סענָאגַאוו יד ןופ יײרעקסַארט עכעלקערש
 ,ךעלעבעווש ךעלטסעק יו טשטעווקעצ ןרעוו ןוא ןטייווצ םעד ףיוא
 ךיז טניפעג סָאװ ,עיצינומַא יד ןסיירפיוא ןָא טביוה טשרע ןאד ןוא
 ,טסיש סע ,טנערב סע ,טכליה סע ,טּפאלק סע ...נוצ ןבלעז םעד ןיא
 ...ןעז וצ תחנ ַא ןוא ןרעה וצ תויח ַא זיא סע

 -נא ךיז טעוו דלַאב ?ייוו ,ןניל טשינ ָאד ןעמ רָאט גנַאל רעבָא
 ...עוַאלבָא ןַא רשפא וליפַא ןוא דלַאו םעד ףיוא יירעסיש ַא ןביוה
 סנגרָאמוצ ףיוא ןוא ...לעפַאב ַא ןַאד ךיא ביג "! טפיולטנַא ,הרבח,
 ךיא .עטנוזעג ןוא עקידעבעל ,ןעמַאזוצ עלַא רימ ןעמוק טכַאניײיב

 ַּפִא ריטרָאּפַאר ןוא ַאשימ ַאידַאיד םעד רָאפ קעװַא לעטש ַא ךיז ביג |
 -נַאּפ רעד !טריפענסיוא ךיא בָאה עבאגפיוא העייא , : ןושלה הזב
 -ַָאמָאקַאל םעד טימ סענָאגַאװ 22 ,ןרָאװעג ןסירעגפיוא זיא נוצ-רעצ

 דובכל ןבָאה סעקישטָאיל עשטיייד 988 ,טרעטעמשעצ ןענעז וויט
 רעוו ןבילבעג ןענעז .עקירעביא יד ןוא ,הלּפמ סנמה טאהעג םירוּפ
 ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא געוו רעד ,סיפ ןָא רעוו ןוא ,טנעה ןָא
 ..."געט 10 ףיוא סנטסעדנימ

 -עדליש סדוד ןופ טּפַאכרַאפ ױזַא ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד
 ןיוש טָאה רע ןעוו זַא ,עיסרעוויד רעד ןופ ףיולרַאפ ןגעוו ןעננור
 יד רָאנ ,ליטש ןסעזעג עלייוו עננַאל א ךָאנ ייז ןענעז טקידנעעג
 ןדנווושראפ ןעוועג רעמינּפ שרעייז ןופ זיא טייקטסנרע עקידרעירפ
 .גנונעפָאה ןוא טומ ןופ קורדסיוא ןַא טימ ןרָאװעג ןטיברַאפ זיא ןוא

 .לעפַאב ַא ןבעגענ דוד טָאה -- ! טייצ ןיוש זיא סע ,הרבח --
 רעטרע יד ןופ ןסירעגפיוא ךעליירפ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד
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 1 סָאד ןקוקרעביא ,סעקסַאּפ יד רעטסעפ ןעיצנייא ןביוהעגנא ןוא
 .קעזקור יד ןיא סעטאמש יד ןגנײלניײרַא ןוא ,רעוו

 דוד ךיז טָאה -- ךרדה תליפת ןגָאזּפָא רימ יא טציא ןוא ---
 םענרעדעל ןייז ןופ קידנעמענסױרַא ,םירבה יד וצ טעהנעוועג
 םיטש רענעמענעגנָא ןַא טימ ןוא לרודיס ןיילק ַא שַאט:ןענָארטַאּפ
 ,."ךינפלמ ןוצר יחי .; : ןגאז ןביגהעננא

 שילרעטסיוא .טגָאזענכָאנ ליטש ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ליפ
 טימ עטנפאווַאב ןדיי עּפוהג יד ,הליפת רעד תעשב ןעזעגסיוא טָאה
 -מייהעג ןופ ןָאפ םעד ףיוא ,ןטַאנַארג טימ ענעגנאהַאב ןוא ןסקיב
 ...דלַאוו ןלופשינ

 : רעטרעוו יד טרזחענרעביא לָאמ ייווצ דוד טָאה הנוכ סיוחג טימ
 .(טנייפ ןרעי ןופ זנוא ץישַאב) "ביוא לכ ףכמ ונליצתו,

 טימ לטסעק ןפיוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג זייוו ַא ןַאד טָאה דוד
 ודנָאװענ ךיז ןוא ,סיפ ענייז ןבעל ןנעלענ ןזיא סָאװ ,ענימ רעד
 : רעצינשזרעב עלעטָאמ וצ

 ךָאנ ,סעציילּפ יד ףיוא תונמ חלש םעה וצ רָאנ רימ דניב --
 .קיטרַאפ זיא ץלַא ...ןעלסקַא יד ןביירּפָא טשינ רימ לָאז יז זַא ױזַא
 .ןייג ןענעק רימ

 רימ ןבָאה רעטרעוו יד טיפ -- טנוזעג טמוק ןוא ,טנוזעג טייג ---

 ןעמענ המקנ ןעגנַאגעג ןענעז עכלעוו ,עּפורג ןייז טימ ןדוד טנגעזעג
 .טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ םעד ראפ

 ןעננַאגעגקעװַא רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז ,סנטָאש יוװ ,זייווקיצנייא
 -נייא יוװ ,ןדנווושרַאפ ךיג ןענעז ןוא ,געטשדדלַאוװ ןלאמש םעד טימ
 .טכַאנ רעד ןופ שינרעטצניפ רעד ךרוד ןעננולשעג
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